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ملان: قنطرة التوا�صل الثقايف العرب والأ

ن�شاط  �أ�شارك يف  �أن   2008 )يوليو(  �شهر متوز  �أتيح يل يف 

ملانية« يف  �لأ �لعربية  �ل�شد�قة  �أقامته »جمعية  ثقايف متميز 

مبنى �ل�شفارة �ل�شورية يف بون، حتية لدم�شق عا�شمة �لثقافة 

�أحت��دث عن مالمح  �أن  ُطلب مني  وق��د  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  �لعربية 

ملان: قنطرة التوا�صل الثقايف العرب والأ
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�إىل  �شارة  �لإ مل��ان، وكان لبد من  و�لأ �لعرب  �لتاريخي بني  �لثقايف  �لتو��شل 

ملان مبكانة خا�شة لدورهم يف تقدمي  �أن �لثقافة �لعربية عامة حتتفظ لالأ

�شالمية �إىل �أوروبة، فقد نقل كثري منهم موؤلفات عربية  �لثقافة �لعربية و�لإ

ملانية، كما قامو� بتحقيق عدد من �ملخطوطات ومن  و�إ�شالمية مهمة �إىل �لأ

آن �لكرمي  دب �أن �أول ترجمة ملعاين �لقر� دو�وين �ل�شعر �لعربي، ويذكر موؤرخو �لأ

�إىل �لالتينية كانت يف �لقرن �لثاين ع�رش لكنها ن�رشت بعد �أربعة قرون حني 

قام �لق�شي�س »هينكلمان« من هامبورغ بن�رشها �أو�خر �لقرن �ل�شابع ع�رش.

ملان بد�أت يف مرحلة �خلليفة عبد  لكن �لعالقات �ل�شيا�شية بني �لعرب و�لأ

ندل�س حيث تبادل �ل�شفر�ء مع �إمرب�طور �أملانيا »�أتو«  �لرحمن �لنا�رش يف �لأ

كرب حدث يف مرحلة �حلروب �ل�شليبية  �لكبري، و�إن كان �لتو��شل �لثقايف �لأ

حيث كان رحالة �أملان يتعرفون عن قرب �إىل �حلياة �لعربية، ويقدمون �شورة 

ن كثريً� منهم حتدثو� باإن�شاف عن حالة �لتعاي�س  بدت �إيجابية يف جلها، لأ

�شالمية. ومع �نتهاء هذه �حلروب بد�أ  و�لت�شامح يف �ملجتمعات �لعربية و�لإ

�أ�شهم يف ذلك ظهور كتاب  �لعربية، وقد  �للغة  ملان يتعلمون  �لأ �مل�شت�رشقون 

�لعربية  �أع��د �حل��روف  �ل��ذي  وه��و  �لعربية،  كري�شمان عن �حل��روف  يعقوب 

آنذ�ك. للمطبعة �لتي كان غوتنربغ قد �كت�شفها �

�إىل  بالقيا�س  مل��اين  �لأ �ل�شت�رش�ق  مو�شوعية  �إىل  �لعرب  �لباحثون  وي�شري 

�شو�ه من �ل�شت�رش�ق �لغربي، فهو مل يخ�شع للغايات �ل�شيا�شية �لتي خ�شع لها 
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خرون، ومل تت�شف در��شاته بالروح �لعدو�نية، على رغم �أن بع�س �مل�شت�رشقني  �لآ

آر�ء مغلوطة مثل »تيودور نولدكه« �لذي بات �شيخ �مل�شت�رشقني  ملان قدمو� � �لأ

آن �لكرمي  ملان يف �لقرنني �لتا�شع ع�رش و�لع�رشين وحظيت كتبه عن �لقر� �لأ

وروبية، و�أ�شبحت ُتبنى عليها �أخطر �لنتائج يف  ب�شهرة و��شعة يف �لثقافة �لأ

�لدر��شات �لتي ظهرت متاأثرة به. ذ�ك �أنه كتب نحو �شبعمئة بحث ف�شاًل عن 

�إيجابيات  �ل�شعر  �لكرمي وعن  آن  �لقر� �أربعة وع�رشين كتابًا، ويف كتاباته عن 

آن �لكرمي، وكان كل  �أ�شاع بينها ر�أيه يف حتريف �لقر� مو�شوعية كبرية، لكنه 

آن �لكرمي ول�شيما يف كتابه »تاريخ �لن�س �لقر�آين«،  همه �أن يثبت ب�رشية �لقر�

جز�ء! ولكن  آن �شاعت، و�إنه لي�س كامل �لأ آيات من �لقر� وهو يقول �إن ثمة �

يتحدث  نف�شه حني  يناق�س  وب��د�أ  �أوهامه،  �أدل��ة على  �أية  يقدم  مل  »نولدكه« 

و�إذ�  و�إعجازه.  وبيانه  آن  �لقر� ببالغة  �ندها�شه  يعلن  آن وهو  �لقر� ب�رشية  عن 

�أنقى �شورة  ما جتاوزنا �حلديث عن نولدكه وتالمذته من �مل�شت�رشقني فاإن 

ملاين مع �لثقافة �لعربية هي تلك  يجابي يف �لفكر �لأ للتو��شل �لثقايف �لإ

ن�شان  �لإ عن  يبحث  ك��ان  �ل��ذي  »غ��وت��ه«  �لعظيم  �أملانيا  �شاعر  قدمها  �لتي 

�ملثايل �لنموذج فوجده يف �شخ�شية نبينا حممد، �شلى �هلل عليه و�شلم، وكان 

آن  »غوته«قد تاأثر يف �شبابه باملفكر هردر، و�لطريف �أنه عكف على در��شة �لقر�

ملانية وهو دون �لع�رشين من عمره. ويف  نعام �إىل �لأ آيات من �شورة �لأ وترجم �

جلي،  ب�شكل  �لكرمي  آن  �لقر� تاأثري�ت  تت�شح  �لغربي(  )�ل�رشقي  غوته  دي��و�ن 
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آنية �شعرً�، وهو �لذي قال: »�إذ� كان  يات �لقر� حتى �إنه يعيد �شياغة بع�س �لآ

�شالم«. ولقد  �شالم يعني �ل�شت�شالم هلل فاإننا جميعًا نعي�س ومنوت على �لإ �لإ

�ملتنبي، وترى  �أبي �لطيب  �لكبري  �لعربية  ب�شاعر  عجاب  �لإ �شديد  كان غوته 

مريكية �أن »غوته« هو  �شتاذة بجامعة �شتانفورد �لأ �لناقدة »كاترينا مومزن« �لأ

�لذي لفت �هتمام �أوروبة �إىل �ملتنبي، فلم يكن �أحد يعرفه قبل �أن يهتم به 

�شاعر �أملانيا �لكبري �لذي ر�أى فيه �شاهدً� تاريخّيًا عظيم �لقدر على ما بني 

�ل�شعر�ء و�لر�شل من تو��شل. وقالت �إن غوته كان يف مرحلة مبكرة من تطوره 

�ل�شعري وبدو�فع �شخ�شيته �خلارقة على و�شك �أن تغريه نف�شه بادعاء �لنبوة 

كما فعل �أبو �لطيب، ولكن غو�يته هذه مل تدم طوياًل، فلم يكن يجد يف نف�شه 

�جلر�أة على �أن يفعل ما فعله �ملتنبي )لقد �ن�شحب ب�شخرية من ماأزق �دعاء 

�لنبوة(.

�شارة �إىل م�شت�رشقني  ويف �حلديث عن �لتو��شل �لثقايف �ملعا�رش لبد من �لإ

�شالم �أو د�فعو� عنه وقدمو� �شورته �مل�شيئة �خلالية من  �أملان كبار �عتنقو� �لإ

د، وهنا جند �أ�شماء مهمة نذكر  حكام �مُل�شبقة �أو �لعد�وة و�لت�شويه �ملتعمَّ �لأ

آنا ماري �شيمل« �لتي قدمت روؤية نا�شجة لفهمها  �« منها على �شبيل �ملثال 

آن �لكرمي، و�أ�شارت �إىل قوة تاأثريه يف �ل�شعوب �لتي مل تكن تعرف �لعربية،  للقر�

آن هو �ملعجزة �لكربى للنبي �لعظيم حممد، �شلى  وقد دللت على كون �لقر�

�هلل عليه و�شلم، و�أنه ر�شالة �هلل �إىل �لنا�س. ونذكر �لدكتور مر�د هوفمان �لذي 
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�شالم يف �لثقافة �لغربية،  م در��شات وكتبًا مهمة تتحدث عن م�شتقبل �لإ قدَّ

آتنا  �شالم يف فل�شفة �لتو�زن بني �ملادة و�لروح )ربنا � وقد �أ�شار �إىل خ�شو�شية �لإ

خرة ح�شنة(. كما �أ�شار �إىل خطورة ��شتح�شار �حلروب  يف �لدنيا ح�شنة ويف �لآ

�ملعلومات  خطر  و�أو�شح  و�لغرب،  �ل�رشق  بني  فتنة  حدثت  كلما  �ل�شليبية 

م�شلم  »يوميات  هوفمان  كتب  �أ�شهر  وم��ن  �لكر�هية،  خ  تر�شِّ �لتي  �خلاطئة 

�شالم عام �ألفني«، و»�لطريق �إىل مكة«. ويتحدث هوفمان عن قدرة  �أملاين«، و»�لإ

�شالم على مو�جهة �ل�شعاب، وعن �رش بقائه يف �لتاريخ و��شتحالة �ن�شحابه  �لإ

حد�ث. ويرى �أنه »�إذ� ما �أر�د �مل�شلمون حو�رً� حقيقّيًا مع �لغرب،  من م�رشح �لأ

�شلوب �لعتذ�ري  و� عن �لأ فاإن عليهم �أن يثبتو� وجودهم وتاأثريهم، و�أن يكفُّ

ملانية  فكار ذ�تها تقدمها �لباحثة �لأ و�لتربيري عند خماطبة �لغرب«. وهذه �لأ

�ل�شهرية »زيغريد هونكه« �لتي �أتيح يل �أن �أتعرف �إليها يف دم�شق، وقد توفيت 

بحاث و�لدر��شات �حل�شارية  قبل ت�شع �شنني تاركة خلفها تر�ثًا �شخمًا من �لأ

هذ�  ترجم  وقد  �لغرب«،  على  ت�شطع  �شالم  �لإ »�شم�س  �ل�شهري  كتابها  �أهمها 

�شورة  يقدم  وه��و  �لن�شخ،  ماليني  منه  وبيعت  لغة،  ع�رشة  �شبع  �إىل  �لكتاب 

تقول  كما  هو  بل  وروبية،  �لأ �لنه�شة  �شالمية يف  �لإ �حل�شارة  لدور  فة  ُمن�شِ

عنه موؤلفته ر�شالة �إىل كل �أوروبي يريد �أن يعرف �حلقيقة.

يجابية �مل�شيئة  و�أنا �أدرك �أنني ركزت يف مد�خلتي على مناذج من �ل�شور �لإ

من حركة �ملثاقفة، و�أح�شب �أن هذ� ما نحتاج �إليه كي ل نرى �شورة و�حدة 
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ل �لغرب كله م�شوؤولية ما يحدث  هي �لكر�هية و�لعد�وة، فال يجوز �أن نحمِّ

من ت�شويه ل�شورة �لعرب و�مل�شلمني، و�أن ننظر �إىل �أوروبة نظرة تعميم، ففي 

و�أن  فهم بحقيقة ثقافتنا،  �أن نعرِّ �إىل  �أوروب��ة مفكرون ومثقفون يحتاجون 

متنا،  �مُلعادي لأ عالم  �لإ ر�شمها  �لتي  �ل�شورة  �أجل ت�شحيح  نعمل بجد من 

وينبغي �أن نطبق على �أنف�شنا ما ندعو �لغرب �إىل تطبيقه، وهو عدم �لوقوع 

حكام �مُل�شبقة، و�أن نتابع �حلو�ر مع �أوروبة من موقع �لكفاءة  يف خطيئة �لأ

ق علينا يف ميادين �لتقنية، فاإنه مل يتفوق  �لفكرية، فلئن كان �لغرب قد تفوَّ

�إطالقًا يف �مليد�ن �لفكري و�لفل�شفي.        

¥µ
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�شّكل رحيل �ل�شاعر �لعربي �لكبري حممود دروي�س، �شدمة كبرية لع�شاق 

دب و�حلياة يف �لوطن �لعربي، وبغيابه �كت�شفنا كم كان كبريً�  �ل�شعر و�لأ

هذ� �لرجل �ملنا�شل �لذي �أثرى �لوجد�ن �لعربي ب�شعره وح�شوره ون�شاله 

�مل�شتمر خالل ما يزيد عن خم�شني عامًا.. مع وفاته، �نهالت �لتعازي �إىل 

وطنه من زعماء عرب و�أجانب، ومثقفني و�أدباء و�شيا�شيني، �أجمعو� على 

�أن رحيل عا�شق فل�شطني �شيخلف خو�ء، لن تتمكن من �شّده �شوى �أ�شعاره 

دب �لعربي. ومو�قفه �لتي �شتبقى خالدة يف م�شرية �ل�شعر و�لأ

\ \ \ \ \ \

ْل! اأنا عربـي �َصــجِّ
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ْل! اأنا عربـي �َصجِّ

»جد�ريته«  كتب  رحيله..  من  عديدة  �شنو�ت  قبل  �ملوت  عاي�س  دروي�س  حممود 

بعد �أزمة قلبية رهيبة.. بعدها دخل يف ح�رشة �لغياب، و�شادق �أ�رش�ره، وبو�طنه، 

وكلماته، فر�أى �ملوت من �لد�خل، وعا�شه، وتعاي�س معه، بل تقّم�شه، ثم خرج من 

ثانية  ويحيا  ور�بعة،  وثالثة  ثانية  يولد  كان  �ل�شعر،  ح�رشة  �إىل  �لغياب  ح�رشة 

وثالثة ور�بعة، ويو��شل �لعي�س، قريبًا من �ملوت، هاج�شًا به، لكن منت�رشً� عليه.. �إل 

�أن �ملوت هذه �ملّرة كان هو �ملوت �حلقيقي، �ملوت �خلائن، �لذي �أدخل �ل�شاعر �لكبري 

يف متاهته، من غري رجوع.. لقد ترك فل�شطني �حلبيبة وحيدة، لكنه �أو�شاها �أن 

حتتفظ ب�شعره يف ذ�كرتها، وهو �لذي حفظ ذكرياتها يف �شعره ويف قلبه �ملتعب منذ 

�شنو�ت طويلة.. لقد �أ�شبحت فل�شطني يف م�شريته جمازً� عامًا لفقد عدن، وللولدة 

و�لعبث لكرب �لنخالع و�ملنفى و�لوجود.. لقد كان �شاعرها �لقومي، و�أف�شل �شعر�ء 

�لعربية مبيعًا وح�شورً�. فقد ترجمت �أعماله �إىل �أكرث من ع�رشين لغة، وكان �لغرب 

ير�ه �شاعرً� بقامة عاملية..

كانت �أمه »حورية« ل حت�شن �لقر�ءة و�لكتابة، غري �أن جّده عّلمه �لقر�ءة، وعلمه 

مل وكيف يكون �شاعرً�، وحني بلغ �ل�شابعة من عمره، كان دروي�س يكتب  �حللم و�لأ

�ل�شعر، �لذي منحه لقب »�شاعر �ملقاومة« من خالل »�أور�ق �لزيتون« و»عا�شق من 

»بطاقة  ق�شيدته  �أ�شبحت  عمره،  من  و�لع�رشين  �لثانية  بلغ  وعندما  فل�شطني«، 

هوية« �لتي خاطب بها �رشطيًا �إ�رش�ئيليًا »�شّجْل �أنا عربي، ورقم بطاقتي خم�شون 

�ألف« �رشخة حتد جماعية، �أدت �إىل �عتقاله يف مكان �إقامته �شنة ���1، و�أ�شبحت 

�أغنية �حتجاج، وهكذ� فعلت ق�شيدة »�أمي« �لتي تتحدث عن حنني �بن �شجني، �إىل 

خبز �أمه، وقهوة �أمه..

❁    ❁    ❁

»عّرفت  دروي�س:  حممود  عن  له  در��شة  يف  �شعيد«  »�إدو�رد  �لكبري  دي��ب  �لأ يقول 
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ق�شائد دروي�س �لكفاحية �ملبكرة بالوجود �لفل�شطيني، معيدة �لتاأكيد على �لهوية 

ول يف موجة من �ل�شعر�ء �لذين كتبو� من د�خل �إ�رش�ئيل،  بعد �شتات 1�48، وكان �لأ

عندما كانت )غولد� مائري( ت�رش قائلة: »ليوجد فل�شطينيون« وتز�من ظهور �شعر 

يام  دروي�س �لغنائي مع ولدة �حلركة �لفل�شطينية بعد �لهزمية �لعربية يف حرب �لأ

�ل�شتة �شنة ���1م.

آمنا  � �لع�رشين،  �لقرن  من  �خلم�شينيات  »يف  هذه:  عن جتربته  دروي�س  ويقول 

نحن �لعرب باإمكانية �أن يكون �ل�شعر �شالحًا، و�أن على �لق�شيدة �أن تكون و��شحة 

�أي�شًا،  بنف�شه  �لعتناء  عليه  ولكن  بالجتماعي،  �لهتمام  �ل�شعر  على  مبا�رشة.. 

باجلماليات �آمنت �أن �أف�شل �شيء يف �حلياة �أن �أكون �شاعرً�.. يف كل مرة �أنهي فيها 

خري«. ول و�لأ ديو�نًا، �أ�شعر �أنه �لأ

كانت فل�شطني بالن�شبة �إليه لي�شت جغر�فيا فح�شب، بقدر ما هي �أي�شًا تر�جيديا 

وبطولة، ولهي فل�شطينية فقط، بقدر ما هي �إخ�شاب لفكرة �لعربي عن نف�شه، 

�إ�شايف ملعنى وجوده، يف �رش�عه مع خارجه ومع د�خله، ليكون جزءً� من  ومعنى 

تاريخه �خلا�س، ومن تاريخه �لعام..

يقول �ل�شديق �ل�شاعر �إليا�س خوري: �ل�شعر ماء �للغة، به تغت�شل من ذ�كرتها، 

آن معًا.. كاأن �لكلمات �لتي يكتبها �ل�شعر�ء تاأتي من مكان �رشي  وت�شنع ذ�كرتها يف �

�ل�شعر..  ماء  من  تتجدد  كلمات  ومن  لغتها،  عن  تبحث  جتربة  من  �أعماقنا،  يف 

�أقامت من  به غ�شلت لغتها وجددتها،  �مل��اء،  �بنة هذ�  دروي�س هي  جتربة حممود 

�ملاأ�شاة �لفل�شطينية جد�رية �شعرية كربى تختزن يف �أعماقها هذ� �لغو�س يف ماء 

�أن نقر�أ �لتجربة �لدروي�شية يف م�شتويات متعددة  �ل�شعر وماء �حلياة.. ن�شتطيع 

نن�شبها �إىل �أر�شها، ونكت�شف ملحمة مقاومة �ل�شعب �لفل�شطيني لالندثار و�ملوت 

فت�شبح �لق�شائد �شكاًل لتاريخ �ملاأ�شاة«..
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حممود دروي�س، كان يف كل ما كتب يلتزم �لغنائية يف �شعره، وهروبه منها �أحيانًا، 

يقاع، ول  �لإ �ملحايد، فهو ل يخرج من  وقوف  لي�س  و�لنرث  يقاع  �لإ وقوفه بني  �أو 

�لنرث، و�إمن��ا يقف يف �ملنطقة �لتي توؤهله ل�شتخر�ج كل ما فيهما من  يدخل يف 

مثري�ت تغري �ل�شعر باملغامرة وبالبحث �لد�ئم عن �جلديد.

على مدى رحلته �ل�شعرية، كان دروي�س يوظف كل طاقاته يف بناء �لن�س �جلديد، 

ثم يوظف كل �لطاقات بعد �إجنازه لهدمه وجتاوزه، وبناء �لن�س �لذي يليه باأدو�ت 

خمتلفة، فهو يدخل �إىل �ل�شعر من بو�بات خمتلفة، وليعيد طرق �لباب مرتني، 

حول ذلك يقول يف حو�ر معه: »لقد دخلت �إىل ديو�ن »ملاذ� تركت �حل�شان وحيدً�« 

بو�بة  من  �لغريبة«  »�رشير  �إىل  وذهبت  و�ل��ذ�ت،  للمكان  �لذ�تية  �ل�شرية  بو�بة  من 

ح�شا�س بتجربة �ملوت«.  �شتقر يف »�جلد�رية« يف ظالل �لإ �حلب، لأ

❁    ❁    ❁

�لعربية، لذلك فهو  وج��اع  �لأ �أرهقته  �لذي  �لغريب  �مل��وؤرخ  دروي�س هو  حممود 

يكتب �لتاريخ بلغة ل يتد�ولها �ملوؤرخون، ويف مهنته �لغريبة- كما يقول �لناقد 

آن، مقيدً� وهو م�شدود �إىل �رشخته  في�شل در�ج: »يكون �ل�شاعر مقيدً� وطليقًا يف �

�لفل�شطينية، وطليقًا وهو ي�شتق �حلزن �لفل�شطيني من تاريخ �ل�شعر كله، ولعلَّ 

�ملر�س، �لذي �أبعد �ل�شخرة قلياًل، هو �لذي �أتاح ملحمود �أن يلتقي بال�شعر �خلال�س، 

آن.. بد� �ل�شعر يف »�جلد�رية« تتويجًا مل�شاٍر  � وهو يتاأمل قوة �حلياة وه�شا�شتها يف 

آة تك�شف عن معرفة رفيعة وثقافة �شعرية و��شعة،  بد�ع، ومر� توزع على �لجتهاد و�لإ

لو�ن«.. �حت�شنت �ل�شعر �لعربي �لقدمي و�حلديث، وموروثًا �شعريًا كونيًا متعدد �لأ

يف جو�به عن �شوؤ�ل �حللم و�شوؤ�ل �ل�شعر، يقول دروي�س:

�إذً�  مهددً�،  �ل�شعر  فيها  يكون  بها،  هناك حالت منّر  ولكن  ينتهي،  ل  »�حللم 

تعبري  يعجبني  و�أن��ا  �ل�شعر حلم،  �أن  بقدرتنا على �حللم، �شحيح  كيف نحتفظ 
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يطاليني يقول فيه: )�ل�شعر حلم يحلم يف ح�شور �لعقل( فال�شعر  حد �ل�شعر�ء �لإ لأ

ن�شاين، ومدى قيا�س حّرية �ل�شخ�س يرتبط مبدى قدرته على  مالزم طبعًا للهّم �لإ

�أن يحلم دون �أن يكون هو نف�شه رقيبًا على �أحالمه، نحن نعي�س يف مناطق متوترة 

دمان  �لرقابة، و�لإ �لتعامل مع  �أنف�شنا، فكرثة  �أ�شبحنا فيها رقباء على  ومتاأزمة، 

ح�شا�س  عليها قد حتّول �ل�شخ�س �إىل رقيب على نف�شه، لكن يف �ل�شعر يبدو �أن �لإ

بوجود �لرقيب قد يطور جماليات �ل�شعر«.

حلم دروي�س يف �ل�شعر، جعله يدغدغ �لنفو�س �ليائ�شة �ملحرومة ويغدق عليها 

�شو�ت،  هات، وغّنى على �أوتاره كّل �لأ مال.. لقد رّجع يف �شدره كل �لآ كثريً� من �لآ

جامعًا �أحاديث �لقرية �إىل �أحاديث �ملدينة، وهم�شات �ل�شجر �إىل �أغاين �لع�شافري، 

بطال يف �لقيود و�ل�شال�شل.. �إىل ند�ء�ت �لأ

ر�س و�لنخيل  كثريً� ما ميزج دروي�س يف حّبه بني �ملر�أة و�لوطن، فتخرج �شور �لأ

باله  يف  �لهاجعة  �حلبيبة  لوجه  �نعكا�شا  �أو  رم��وزً�  �ل�شنابل..  وحقول  و�لبيار�ت 

�شارحة يف  لو قطر�ت ندى  �ل�شدد منقطعة كما  �ل�شور يف هذ�  فتاأتي  وخميلته، 

يوبي،  �أ�شو�ء �لفجر، فالوطن هنا ل ياأخذ هوية جامدة كما يقول �لناقد يا�شني �لأ

غ�شان، و�إ�رش�قة �ل�شم�س على حقول  بل ي�شمو مع �ل�شاعر �إىل �إغفاءة يف مطاوي �لأ

�أدمي  وف��وق  �لرمال،  على  �ملتحركة  ر�شومهم  يف  طفال  �لأ �أغنيات  و�إىل  �ل�شنابل، 

�ملاء..

وما �أكرث ما تغّنى حممود بالطفولة، فهي عنده حجر �نطالق وحمطة �نتهاء، 

ن�شان كبريً� كان �أم  كرب �لذي يدغدغ ر�أ�س �لإ ل يرتاح �إل عندها، كاأنها �حل�شن �لأ

�شغريً�.

❁    ❁    ❁



العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   1�2008

ْل! اأنا عربـي �َصجِّ

�إىل �خلليج..�شعر حممود دروي�س،  �لعربية، من �ملحيط  �أحبت �جلماهري  لقد 

ورفعت �لكثري من مقاطعه ك�شعار�ت ور�يات، وح�شبه �أنه كان �شاعر ق�شية قبل �أي 

آفاقها و�أبعادها، وكان د�ئم �لندماج  �شيء �آخر. ودروي�س كان يعي هذه �لق�شية بكل �

مة �لعربية،  بحركة �جلماهري يف كل �ملر�حل �لتي مّرت بها �لق�شية �لفل�شطينية و�لأ

وكان يرى �أن �ل�شعر يوؤدي دوره �لثوري د�خل �جلماهري ل خارجها..

�شا�شي، يف �شعر حممود ونرثه وحياته يقول: »نحن مل نبحث  �لوطن هو �ل�شيء �لأ

عنه.. عن هذ� �لوطن، يف حلم �أ�شطوري، وخيال بعيد، وليف �شفحة جميلة من 

�لذي  و�ملن�شاآت، هو  �ملوؤ�ش�شات  �لوطن كما ت�شنع  كتاب قدمي، نحن مل ن�شنع هذ� 

�شنعنا، هو �أبونا و�أمنا، ونحن مل نقف �أمام �لختيار، مل ن�شرت هذ� �لوطن من حانوت 

�أو وكالة، فنحن ل نتبّناه، ومل يقنعنا �أحد بحبه، لقد وجدنا �أنف�شنا نب�شًا يف دمه 

وحلمه، ونخاعًا يف عظمه، وهو لهذ�، لنا، ونحن له«.

كان حممود دروي�س، �رشخة �شعب يد�فع عن حّقه يف �لوجود، ويكافح لنتز�ع هذ� 

�حلق من �لغا�شبني- لقد و�شع نف�شه �أمام �لتحدي و�لبقاء، و�لكفاح و�ل�شمود يف 

وجه �لغا�شب، ر�فعًا با�شتمر�ر ر�ية فل�شطني و��شمها، بالعمل و�لدم و�ل�شعر و�لكالم 

�لذي �شار ر�شا�شًا وقنبلة..

�أنه م�شلوب هو و�شعبه، مثل  ر���س �ملحتلة ظل دروي�س يح�س  نه عا�س يف �لأ لأ

نبياء و�لثو�ر و�مل�شلحني،  جميع �لقيم �لتي ميثلها �ل�شيد �مل�شيح )ع( وغريه من �لأ

مل ل يفارق �ل�شاعر يف �لن�رش ويف �خلال�س من هذ� �ل�شليب، يقول: ولكن �لأ

»من غابة الزيتون جاء ال�صدى

وكنت م�صلوبًا على النار

اأقول للغربان! التنه�صي

فرمبا ت�صتي ال�صما.. رمبا
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اأنزل يومًا عن �صليبي.. ترى

كيف اأعود حافيًا عاري«..

وكانت نظرته يف جممل �شعره ونرثه، نظرة �إن�شانية، نبيلة، �شاملة.. نظرة تدعو 

�رش�ئيلي.. نظرة  �إىل �لنتقام و�لثاأر و�حلقد على �لعدو �لإ �إىل �لعدل، ول تدعو 

رهاب.. تدعو �إىل �إعادة �حلقوق �مل�شلوبة، دون �أن تنزلق �إىل مهاوي �لعن�رشية و�لإ

ر�س بامتياز.. لقد مت�ّشك بها، باأع�شابها.. ب�شخورها  حممود دروي�س، كان �شاعر �لأ

ر�س ق�شية مقد�شة ل جد�ل  وتر�ثها وتر�بها �إىل �أبعد �حلدود.. ق�شية �رتباطه بالأ

عنها،  و�لدفاع  ر�س  بالأ �لتم�شك  على  ون��رثه-  �شعره  –يف  د�ئمًا  يلح  فهو  حولها، 

ر�س �ملحتلة« و»�شاعر فل�شطني« و»عا�شق  ومن هنا ��شتحق بجد�رة لقب »�شاعر �لأ

فل�شطني« و»�شاعر �حلب و�حلنان« نحو �شعبه و�أر�شه �مل�شلوبة.

❁    ❁    ❁

يف �ل�شام كان حممود دروي�س يعرف من هو يف و�شط �لزحام، وكان د�ئم �لتو��شل 

معها:

»دم�شق.. يا دم�شق

تدخلني �حلرب كما تدخل �لفتيات ليايل �لزفاف..

طفال من �لبحري�ت. وتخرجني من �حلرب كما يخرج �لأ

وحني تقفني، يا دم�شق، تتحول �جلد�ول �إىل قامات.

فق. وحني مت�شني، يا دم�شق، يتجّمد �لغروب على حافة �لأ

و�إىل �أين يا دم�شق؟

غاين �أ�شيبت بحنجرة ل تغني، كاأن �لأ

بجدية من حجارتك �ل�شغرية. و�ل�شعر�ء يتعلمون �لأ

كوين �أي �شيء يا دم�شق، فلن تكوين �إل دم�شق،

كوين �شكينًا وق�رشينا، يتدفق منا بردى �لذي يبقى كما 
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كان: مو�طنًا عاديًا يدفع �ل�رش�ئب ويق�شف بالقنابل،

ول يرحل عن �لبيت.

كوين �أي �شيء يا دم�شق،

�شجار، فلن تكوين �إل دم�شق �لتي ل تنزل عن �لأ

ول تنحني.

�إىل �أين.. �إىل �أين؟

ن زمانك يرتدي مالب�س  لي�س يف �ملدى مكان، لأ

�مليد�ن، فيتدىل �ملدى خيطًا من ثيابك.

دم�شق.. يا دم�شق!

�شاعي �لربيد ينتظر،

و�لفر��شة حتارب،

ول تنتهي ر�شالتي �إليك يا دم�شق..«

¥µ
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�صخ�صيتك ...............................................

....... �صالمي وال�صعر ال�صويف العبا�صي  احلوار الالمرئي بني الفن االإ

يف وعي امل�صكلة اللغوية العربية .......................

جرام ........................................ نظريات االإ

............. ثنائية الداللة يف بائية ح�صان بن ثابت 

............................. االجتاه البالغي يف النقد 

........................... بحث يف الغنو�صية ال�صورية 

حديث القمر ............................................

..... �صالمية  تاأمالت يف القومية العربية والوحدة العربية االإ

....................................... الق�ص�ص والرتبية 

هل تعاين من الو�صوا�ص القهري ........................

....... رجاء النقا�ص وامل�رشوع النقدي الثقايف الكبري 

د. فاخر عاقل

د. وجدان مقداد

د. حممد عبدو فلفل

د. حممد قا�صم عبد اهلل

د. �صمر الديوب

�صرت د. عبد الكرمي االأ

فايز مقد�صي

د. حممد ر�صوان الداية

د. حممد يحيى خراط

د. ملكة اأبي�ص

�صهام �صباط

د. حفناوي بعلي
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يقول النا�س اإن فالناً )�صخ�صيته قوية( واإن فالناً اآخر )�صعيف ال�صخ�صية( 

واإن فالن������اً الثالث )ب������ارز ال�صخ�صية( واإن فالناً الراب������ع )لطيف ال�صخ�صية( 

ويقول اأحد علماء النف�س:»اإن يف الدنيا عدداً من ال�صخ�صيات ي�صاوي عدد ما 

فيها من الوجوه« ويقول عامل اآخر:»اإن ال�صخ�صية وحدة متميزة« اإىل غري ذلك 

قوال.. فما معنى ال�صخ�صية؟ وم������ا مكوناتها؟ وما �صفات ال�صخ�صية  م������ن الأ

مكان تقوية ال�صخ�صية ال�صعيفة؟ هل للج�صد  أو ال�صعيفة؟ وهل يف الإ القوية ا

و�صفات������ه املختلفة )طول، ق�رص، �صمنة، نحافة، جمال، قبح، عاهات ج�صدية 

ــــــــــــخ�صيتكصــــــــــــخ�صيتكصــــــــــــخ�صيتك ص�ص�

مفكر واأ�صتاذ جامعي

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
د. فاخر عاقلد. فاخر عاقل
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اإلخ..( عالقة بق������وة ال�صخ�صية اأو �صعفها؟ 

أو ع������دم �صويته������ا؟ وه������ل للطبع  ب�صويته������ا ا

والعق������ل والعاطف������ة والت�رصف������ات من �صلة 

بنوع ال�صخ�صية واجتاهاتها؟ وهل للمظاهر 

املادي������ة كاللبا�س وطريقة احلديث واملظاهر 

املعنوية كنوعية التفكري وطرائق التعبري من 

أث������ر يف اإعطاء ال�صخ�صية طابعها؟ وهل ثمة  ا

مقايي�س لل�صخ�صي������ة وروائز؟ وهل لتكوينها 

�صوابط وموجهات؟

�صئل������ة –و�صواها-تطراأ على  كل ه������ذه الأ

ن�صان ويبحث لها عن اإجابات معقولة  ذهن الإ

مقبول������ة ت�صتند اإىل ال������راأي العلمي والبحث 

ال�صيكولوج������ي و�صنحاول يف هذا الف�صل اأن 

جنيب عنها بقدر ما ي�صمح به املقام.

التعريف بال�صخ�صية

املب������ادئ التي تنه�س عليه������ا �صخ�صيتك 

و�صخ�صيتي واحدة ولك������ن نتاج هذه املبادئ 

الواحدة خمتلف من������ك اإيّل، ويف حديثنا عن 

ال�صخ�صي������ة ننظ������ر اإىل الفرد كل������ه وبو�صفه 

كاًل موح������داً، ذل������ك ب������اأن ال�صخ�صية لي�صت 

جم������رد جمموع عنا�������رص واأج������زاء، كاجل�صد 

والنف�س ومظاهرهم������ا، واإمنا هي كل منظم 

ومزيج موحد ت������ذوب فيه الوظائف الفردية 

وال�صف������ات اخلا�ص������ة لتتخ������ذ منط������اً كلياً. 

وميكنك تعريف ال�صخ�صي������ة باأنها »الوحدة 

الكلي������ة املميزة لتكوين ف������رد وطرائق �صلوكه 

واهتماماته وقدراته وقابلياته ومواهبه«. 

 ومعن������ى هذا التعري������ف اأولً اأنك تتميز 

خري������ن- ب�صخ�صيتك،  خرين -كل الآ عن الآ

وثاني������اً اأن كلم������ة )�صخ�صي������ة( ل ت�صمل اإل 

�صلية  �صفاتك و�صفات �صل������وكك الدائمة الأ

والت������ي متيزك عن �صواك، ف������اإذا كنت تبقى 

هادئاً يف مواقف ال�صيق ول ينفجر غ�صبك 

اإل يف فرتات متباعدة ويف اأحوال نادرة كان 

الهدوء _ل الغ�ص������ب_ �صفة من �صفات 

�صخ�صيتك وكان هذا الهدوء مميزاً لك. 

ن�صان-كل اإن�صان- يغ�صب،  �صحيح اأن الإ

ولكنك اأنت تغ�ص������ب يف اأحيان نادرة ولذلك 

فاأنت ل تو�صف بالغ�صب.    

وبالرغ������م م������ن اأن ال�صخ�صية هي احتاد 

جميع �صفات الفرد احتاداً مميزاً، فاإن لبع�س 

هذه ال�صفات وزن������اً اأكرب يف �صخ�صيتك من 

خ������رى التي قد يك������ون لها _ ال�صف������ات الأ

أو  دوره������ا_ وزن اأعظم يف �صخ�صية اأخيك ا

جارك.

املظهر اجل�صدي 

أو  اإن مظهرك اجل�صدي _كونك طوياًل ا

أو قبيحاً،  أو نحيف������اً جمياًل ا ق�صرياً، �صميناً ا

أو مري�صاً، �صوي������اً اأو �صاحب عاهة  �صليم������اً ا

الخ..عن�������رص هام من عنا�������رص �صخ�صيتك. 
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أنه يحدد  واأهمية ه������ذا العن�رص تاأتي م������ن ا

ن������وع ت�رصف النا�س جتاهك، وهذا الت�رصف 

يحدد بدوره ت�رصف������ك اأنت نحوهم. ومعنى 

ه������ذا اأن ج�صدك لي�س مهماً بحد ذاته ولكن 

اأهميت������ه تتاأتى عن نوع نظ������ر املحيطني بك 

اإليه. لق������د اعتاد النا�س مثاًل اأن ينظروا اإىل 

الطويل ال�صخ������م نظرة تختلف عن نظرتهم 

اإىل الق�صري القميء، واعتاد الطويل ال�صخم 

_مقاب������ل ذلك_ اأن ينظر اإىل نف�صه نظرة 

م�صتوحاة من نظ������رة النا�س اإليه وهي نظرة 

اعتداد وثقة. ولقد درج النا�س على التلطف 

مع اجلميل والتهج������م للقبيح -بغ�س النظر 

خرى اإذا ت�ص������اوت- واعتاد  ع������ن العوامل الأ

اجلميل تبعاً لذلك اأن يعت������رب نف�صه اعتباراً 

خمتلفاً عن اعتبار القبيح لنف�صه. هكذا..

    ومم������ا يت�ص������ل باملظه������ر اجل�ص������دي 

بع�������س املظاهر املادي������ة املرافقة له من مثل 

اللبا�س والطع������ام وال�رصاب وامل�صكن وما اإىل 

ذلك، فلبا�ص������ك –مثاًل-، عل������ى �صلة وثيقة 

ب�صخ�صيتك. لقد ج������رى النا�س على اإ�صفاء 

مظاه������ر الح������رتام عل������ى �صاح������ب الثياب 

نيق������ة- واإن كان������وا يكره������ون املبالغة يف  الأ

قل -كما جروا  التاأنق عند الرج������ال على الأ

على احتق������ار �صاحب املالب�������س الرثة- واإن 

كانوا يحرتمون دوماً املالب�س النظيفة. وهذا 

نيق وغري  ب������دوره ينعك�س على ت�رصف������ات الأ

نيق ولق������د اتخذت املالب�س لدى الكثريين  الأ

دلياًل على ال�صخ�صية وعظمتها اأو حقارتها، 

واإن كان �صحيح������اً اأن املالب�������س ل ي�صح اأن 

تتخذ وحدها دلياًل عل������ى ال�صخ�صية، فاإنه 

أي�ص������اً اأن نوع مالب�ص������ك وطريقة  �صحي������ح ا

لوان الت������ي تختارها تدل على  ارتداءها والأ

أ�صتاذنا )فلوجل  �صخ�صيتك حتى لق������د كتب ا

Flugel( كتاباً عن )�صيكولوجية املالب�س(. 
املظهر االجتماعي 

ال������ذي ي�ص������ود مظاهر  ولع������ل املظه������ر 

ال�صخ�صي������ة ه������و مظهر الجتماع������ي دوماً، 

فاأولئك الذين يقولون _خمطئني طبعاً_ 

باأن فالن )ل �صخ�صية له( يريدون يف الواقع 

أنه������م ل يهتمون ب������ه ؛ اأما حني  اأن يقول������وا ا

خ������ر )�صخ�صية قوية(  يقول������ون باأن لفالن الآ

أو يهابونه،  أنهم يحرتمون������ه ا فه������م يق�صدون ا

وح������ني يقولون اإن لف������الن الثالث )�صخ�صية 

بغي�صة( فهم يرمون للقول باأنهم ل يحبونه، 

وم������ا تعبريات م������ن مثل )ب������روز ال�صخ�صية( 

اإىل  اإ�ص������ارة  اإل  اجلذاب������ة(  )ال�صخ�صي������ة  و 

ال�صخ�صي������ة الجتماعية بغ�������س النظر عن 

ال�صفات العلمية احلقيقية لل�صخ�صية. 

ومهم������ا يك������ن م������ن اأمر ف������اإن ال������ذكاء 

الجتماع������ي: ح�ص������ن التفاه������م م������ع النا�س 
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والق������درة عل������ى اجتذابه������م 

والتعام������ل معه������م وقيادتهم 

وفر�س املحب������ة والنعطاف 

من  هام������ة  �صف������ة  عليه������م 

�صفات ال�صخ�صية. 

غ������ري  م������ن  كان  واإذا 

امل�صكوك فيه كون النا�س كما 

قال �صاعرنا العربي: 

وال���������ن���������ا����������ص م����������ن ي�����ل�����َق 

خ��������������ريًا ق�������ائ�������ل�������ون ل������ه/

م  والأ ي�����������ص�����ت�����ه�����ي  م�����������ا 

امل����������خ����������ط����������ئ ال�������ه�������ب�������ل 

مبعنى اأن النا�س ي�صفون 

عل������ى  احل�صن������ة  ال�صف������ات 

ن�صان الناجح ويكيل������ون التهامات للذين  الإ

عرث ب������ه حظه، فاإنه من غ������ري امل�صكوك فيه 

أي�صاً اأن القدرة على عقد ال�صالت الطيبة  ا

قران مظهر  مع النا�س وح�صن التفاهم مع الأ

ه������ام من مظاهر ال�صخ�صي������ة املتزنة القوية 

والعك�س على العك�س.

املظهر العقلي 

ث������م اإن طريقة تفكريي ون������وع حماكمتك 

ح������كام الت������ي تطلقها ومق������دار انتباهك  والأ

ومق������دار ذكائك وقوة ذاكرت������ك و�صواها من 

م������ور العقلية مظاهر هام������ة من مظاهر  الأ

�صخ�صيتك.

اإن يف النا�س م������ن يعمل النظر يف اأموره 

ويحاك������م ما يعر�س له م������ن ق�صايا حماكمة 

هادئة متزنة، يوازن ما له وما عليه ويقاي�س 

ب������ني ما ميك������ن وما ل ميكن وينتب������ه اإىل كل 

�ص������اردة وواردة ويحفظ التفا�صيل وينفذ اإىل 

مور. كما اأن فيهم من ل ي�صرب على  �صميم الأ

حكام  النظ������ر يف اأمر، ويب������ادر اإىل اإطالق الأ

اجلارفة، ويحاكم بع������ني عاطفته وم�صلحته 

ل بع������ني عقل������ه وحكمته، ول ينتب������ه اإل اإىل 
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املظاهر ال�صطحية ول يقارن بني ما للق�صية 

وما عليها.    

ولي�س هذا فح�صب ب������ل اإن بع�س النا�س 

يجعلون العقل هادياً لهم وحكماً يف اأمورهم، 

وفيهم من يجعلون القلب دليلهم ومر�صدهم. 

أو  فيه������م من يقلد تقلي������داً اأعمى دون تفكري ا

روي������ة، وفيهم م������ن يحاكم وي������زن. فيهم من 

�صارة ليفه������م ويت�رصف، وفيهم من  تكفيه الإ

ل يكفيه ال�رصاخ وال�صياح. وفيهم من يتاأثر 

بالدع������اوة وينجرف يف التي������ار العام، وفيهم 

م������ن يتم�صك بالدليل وي�������رص على الربهان. 

فيهم.. وفيهم..

وهذه كله������ا مظاهر هام������ة من مظاهر 

أ�صا�صية من مقوماتها  ال�صخ�صي������ة ومقومات ا

أو  واأنت ل ت�صتطيع اأن حتكم على �صخ�صيتك ا

�صخ�صية �صواك، كما تعجز عن التعرف على 

هويتك اأو هوية غريك، اإل اإذا اعتمدت هذه 

املظاهر العقلية اأدلة على نوع �صخ�صيتك. 

املظهر العاطفي 

كما اأن للعقل مكانه يف التكوين ال�صخ�صي 

ف������اإن للعاطفة قيمتها يف ه������ذا التكوين. اإن 

يف النا�������س العطوف احلن������ون، وفيهم قا�صي 

القل������ب، جامد العاطفة. يف اخللق الغ�صوب 

كث������ري ال�رصاخ، وفيهم اله������ادئ الذي ل يعلو 

له �ص������وت. فيهم اخلجول ال������ذي مييل اإىل 

النط������واء والختفاء، كم������ا اأن فيهم املحب 

للنا�س املقبل اإىل احلياة امليال اإىل النب�صاط. 

تفه  فيهم اجلبان الرعديد الذي يطري لبه لأ

�صب������اب ويهلع قلبه م������ن اأحقر احل�رصات،  الأ

وفيه������م ال�صجاع املقدام ال������ذي ل يهاب ول 

خط������ار ح�صاباًَ. فيه������م احلقود  يح�ص������ب لالأ

احل�صود، وفيه������م املت�صامح كبري القلب وا�صع 

النف�س..

وكل ه������ذه �صف������ات هام������ة م������ن �صفات 

ال�صخ�صية الت������ي ل ت�صتطيع اأن حتكم على 

أو �صخ�صية �صواك اإل اإذا ح�صبت  �صخ�صيتك ا

لها ح�صاباً واأقمت لها وزناً

واحل������ق اإن النا�������س يعلق������ون على هذه 

املظاه������ر العاطفي������ة اأهمية بالغ������ة وهم يف 

آة النف�س  هذا حمقون، ذلك باأن العاطفة مرا

و�ص������ورة الطبع ودونها ل تقوى �صخ�صية ول 

تت�صح هوية.

الطبع 

ومما يت�ص������ل بال�صخ�صية اأوثق الت�صال 

ن�صان  أ�������رصح الدللة طب������ع الإ وي������دل عليها ا

وخلقه.

واإذا كان املجال ل يت�صع هاهنا للحديث 

املف�ص������ل عن الطب������ع ومكونات������ه ومقوماته 

أ�صكال������ه والدرا�صات التي اأجريت عليه فال  وا

اأقل من اأن ن�صري اإىل اأن علماء النف�س يعتربون 

الطبع )واجهة ال�صخ�صية(.
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والدرا�ص������ات التي اأجري������ت على الطباع 

كثرية ولق������د اهتم بها النا�������س منذ القدمي، 

وتنبه������وا منذئذ اإىل �صل������ة الطبع باجل�صد ؛ 

أ�صاروا اإىل ثباته  و�صلته بالظروف والبيئة، وا

وتغريه، ث������م اإن الدرا�صات الطبيعية احلديثة 

متالأ املختربات ال�صيكولوجية وت�صغل الكثريين 

من علماء النف�س وتدفع اإىل املطبعة بع�رصات 

املجلدات وتتق�صى خمتلف العوامل. 

أه������م هذه الدرا�ص������ات درا�صة  ولعل من ا

العامل يون������غ Jung الذي ق�ص������م الطباع اإىل 

ق�صمني رئي�صيني هما: املنب�صط والنطوائي، 

ودرا�ص������ات كرت�صم������ر Kertchmer الذي 

ربط بني اجل�صد والطبع وكذلك فعل �صلدون 

 Sheldon
والذي يهمنا يف مقامنا هذا هو اأن نقرر 

أو كرمياً،  ن�صان: كونه بخي������اًل ا باأن طب������ع الإ

وقح������اً اأو خج������ولً، منعزلًَ اأو حمب������اً للحياة 

أو مت�صاحماً  مقب������اًل عليها، ح�صوداً حق������وداً ا

أو مدبراً عاقاًل،  وا�صع النف�س، م�رصفاً مبذراً ا

أو علمياً منفذاً، مثالياً اأخالقياً  خيالياً حاملاً ا

ن�صان  أو حي�صوب������اً مدققاً، نق������ول اإن كون الإ ا

أو ذاك يو�صح �صخ�صيته ويظهر نف�صيته  هذا ا

ويدل على هويته.

ال�صلوك 

ن�صان واأفعاله  واأخرياً فاإن ت�رصف������ات الإ

هي احلكم عل������ى �صخ�صيت������ه والدليل على 

نف�صيت������ه واملظهر الوا�ص������ح لعقليته. وقدمياً 

فع������ال �صوتاً اأعل������ى من �صوت  قي������ل »اإن لالأ

قوال«. الأ

والواقع اإن النا�س يحكمون عليك باأفعالك 

واأعمالك.  ب�صلوكك  وي�صنفونك  وت�رصفاتك 

ومهم������ا تكن دوافعك ونواي������اك فاإن اأفعالك 

هي التي تدل عليك وتظهرك باملظهر الذي 

يحفظه النا�س عنك.

أ�صد  ن�صان مت�صل ا وبديهي اأن �صل������وك الإ

الت�ص������ال مبا قدمنا م������ن مظاهر و�صفات. 

فه������و على �صل������ة بج�صده وعقل������ه وعاطفته 

وطبع������ه. وبديهي كذل������ك اأن للنوايا قيمتها 

قدار والظروف  قوال دللتها واأن لالأ واأن لالأ

فع������ال تبق������ى متمتعة  اإحكامه������ا، ولك������ن الأ

ن لها قوة الواقع  همي������ة العظمى وذلك لأ بالأ

امللمو�س. 

فعال يف الدللة  ومن هنا كانت اأهمية الأ

على �صخ�صية الفرد وقيمة ال�صلوك يف احلكم 

على �صفاته ال�صخ�صية ومزاياه الفردية. 

وم������ا نظننا بحاجة للتذكري باأهمية اللون 

فع������ال والت�رصف، فاملجتمع - الأخالقي لالأ

اأي جمتمع- يعل������ق اأهمية كبرية على عاداته 

أوامره ونواهيه، وهو يحكم على  وتقالي������ده وا

الفرد من خالل ه������ذه املقايي�س، ولل�صفات 

خالقي������ة اأهمي������ة ك������ربى يف حتدي������د نوع  الأ
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ال�صخ�صية واإ�صفاء ال�صفات املختلفة عليها. 

فالذي يتم�صك باأهداب م������ا يعتربه املجتمع 

ف�صيلة ويراع������ي عاداته وتقاليده ول يخرج 

أوام������ره ي�ص������در عليه هذا  عل������ى قوانينه وا

املجتم������ع حكماً طيباً مالئماً، والذي يتحداه 

ويخ������رج على قواعده يو�ص������ف مبا ل يعتربه 

املجتمع طيباً ول مالئماً.

أي�صاً يكون احلكم على الت�رصفات  وهنا ا

وال�صلوك ل على النوايا والدوافع. 

مكونات ال�صخ�صية

ميكنك اإجمال مكون������ات �صخ�صيتك يف 

عامل������ني رئي�صيني هما: العام������ل البيولوجي 

وعامل الظروف. 

أم������ا املوؤث������رات البيولوجي������ة فيمكن������ك  ا

ح�رصها يف ثالث������ة هي: )1( البناء الع�صبي 

)2( اإفرازات الغدد ال�صم )3( بنية اجل�صد. 

اأما عن بنية اجل�صد وتاأثريه فقد حدثناك 

يف مطلع مقالنا مبا فيه الكفاية ولقد اأ�رصنا 

آنئ������ذ اإىل عالقة الطب������ع باجل�صد. واأما عن  ا

اإفرازات الغدد ال�صم فح�صبك اأن ت�صتمع اإىل 

اأحد العلماء يقول: »اإننا حتت رحمة غددنا 

ال�صم« وهو قول ي�صهد على �صحته ما تقرر 

أن������ه اإذا مل ت�صل اإفرازات  لدى العلم������اء من ا

غددن������ا ال�ص������م )اأي الهرمون������ات( اإىل دمنا 

باملقادير املنا�صبة ف������اإن توازن اجل�صم يختل 

ويحدث تغريات هامة يف �صخ�صيتنا مما قد 

يكون له نتائج اجتماعية خطرية.

أث������ري الع�صبي فقد قال عامل  واأما عن التا

من علماء اجلملة الع�صبي������ة ووظائفها »اإن 

ن�صان«. اإن  الق�رصة الدماغية �صيدة ق������در الإ

و�ص������اع الجتماعية  ذكاءن������ا، وتب�رصنا يف الأ

التي حتتاج اإىل تكيف ومواءمة، وا�صتعدادنا 

لتبن������ي طرائق جدي������دة يف الت�رصف تت�صل 

جميعها مبرونة جملتن������ا الع�صبية وقدرتها 

عل������ى التكيف. ومن املعلوم اإن اإ�صابة الدماغ 

ت�صتتب������ع غالباً تغ������ريات يف ال�صخ�صية. ويف 

الع������امل اليوم درا�ص������ات علمية جديدة حتاول 

الرب������ط بني مالم������ح ال�صخ�صي������ة ووظائف 

اجلمل������ة الع�صبي������ة امل�صتقلة مم������ا ل جمال 

لتف�صيله هنا.

واأما تاأثري الظروف يف تكوين ال�صخ�صية 

في�صم������ل تاأثري العائلة والبي������ت وكون الطفل 

أو واحداً من اإخوة عديدين، وترتيب  وحيداً ا

الطفل بني اإخوته، ثم تاأثري ال�صارع واملدر�صة 

بوين  والبل������د واحل�صارة والدي������ن ومهمة الأ

وو�صعهما الجتماع������ي ولون ب�رصتهما وغري 

ذلك من املوؤثرات 

أثر هذه  واإذا كان املج������ال ل يت�صع ل�رصح ا

أو بع�صها فلنذّكر _على  الظروف جميعها ا

�صبيل املثال_ بال�صخ�صية التي تكون للطفل 
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الوحيد املدلل، وبال�صخ�صية التي تكون لبن 

غنياء الذي������ن يحققون لبنهم كل رغباته،  الأ

وللطفل الفق������ري املحروم و�صواه������م. ولن�رص 

ها هن������ا اإىل درا�صات املهتم������ني بعلم النف�س 

التحليلي عن اأهمية ترتيب الطفل بني اأخوته 

وتاأثري ذلك يف تكوين طبعه و�صخ�صيته.

اختبارات ال�صخ�صية 

حر�������س علم������اء النف�������س عل������ى درا�صة 

ال�صخ�صي������ة درا�صة مو�صوعية وو�صعوا لهذه 

الغاية اختب������ارات وروائز ت�صبه روائز الذكاء 

أ واإن كانت تختلف  واختباراته من حيث املبدا

يف الفحوى.

وحتر�س روائ������ز ال�صخ�صية على قيا�س 

مظاه������ر ال�صخ�صي������ة املختلفة الت������ي �صبق 

احلديث عنها وتعتمد لذلك طرائق متباينة 

كثرية. وما هذه الروائز اإل طريقة واحدة من 

طرق التع������رف على ال�صخ�صية وثمة طرائق 

اأخرى ت�صتم������ل لهذه الغاية ومنه������ا: درا�صة 

احلالت الفردي������ة درا�صة م�صتفي�صة، ومنها 

مقابلة الفرد ومالحظ������ة �صلوكه وت�رصفاته 

ودرا�صة اأحالمه وغري ذلك من الطرائق. 

ولعل القارئ قد �صمع باختبارات رور�صاخ 

Rorschach امل�صه������ورة يف ه������ذا ال�صدد، 
ملاين  وه������ذه الختب������ارات و�صعها الع������امل الأ

�صقاط  امل�صم������اة با�صمه وتقوم عل������ى فكرة الإ

ل�صاق كما  أو الإ خف������اء ا أو الإ Proiection )ا
ي�صميها بع�س املوؤلفني(. وت�صتعمل الختبارات 

ع�رص بقع من احل������رب اأمنوذجية وتقدم هذه 

خرى وبرتتيب وو�صع  البقع الواحدة تل������و الأ

معياري������ن للفرد املفحو�س ويطل������ب اإليه اأن 

ي�صف ما يرى يف ال�صورة وي�صمح للمفحو�س 

اأن يقلب ال�صورة واأن ينظر اإليها يف اأو�صاعها 

�صخا�س املختلفون  املختلفة. وحني ينظر الأ

أ�صياء خمتلفة تعك�س  اإىل ال�صورة يرون فيها ا

اأفكارهم ورغباتهم وخماوفهم وغري ذلك من 

مور الت������ي ي�صفونها على ال�صورة. ويعمد  الأ

العلماء _وفق طرائق خا�صة_ اإىل حتليل 

ا�صتجابات املفحو�������س وال�صتدلل منه على 

أ�صقطها على ال�صورة. �صخ�صيته التي ا

هذا وبع������د اأن يطبق ع������امل النف�س على 

املفحو�س عدداً من روائز ال�صخ�صية تو�صع 

الدرج������ات التي ح�صل عليها مو�صع املقارنة 

وير�ص������م له م������ا ي�صمى ب�صفح������ة ال�صخ�صية 

 Peraonality ال�صخ�صي������ة  بروفي������ل  )اأو 

Profile( الت������ي تعطي �ص������ورة وا�صحة عن 
�صخ�صية هذا املفحو�س.

ال�صخ�صي���ة ال�صوي���ة وال�صخ�صي���ة غ���ري 

ال�صوية 

بالرغ������م من �صعوبة ر�صم حد فا�صل بني 

)ال�صوّي( و )غري ال�صوّي( بالن�صبة لل�صخ�صية 
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ف������اإن ثم������ة من������اذج حم������ددة لل�صخ�صية غري 

ال�صوية. ول�ص������وف نتحدث يف الف�صل التايل 

حت������ت عنوان )اجلن������ون فنون( ع������ن مناذج 

أ�صب������اب اجلنون  ال�صخ�صي������ة ال�رصي������ة وعن ا

أنواعه ومظاهره، مم������ا يعفينا ها هنا من  وا

الكالم يف املو�صوع. 

�ص������ارة اإليه هو اأن  ولكن ال������ذي يهمنا الإ

ن�ص������ان يعت������رب )�صوي������اً( اإذا كان له هدف  الإ

مقب������ول اجتماعي������اً ترتكز حول������ه فاعلياته 

وتتجمع وتتوحد، واإذا وجد اأن متابعة ال�صعي 

لتحقيق هدف������ه اأمر ي�صتحق اجلهد والتعب، 

واإذا كان _عل������ى العموم_ يجد م�رصة يف 

احلياة. 

على اأن من احلقِّ علين������ا اأن نالحظ اأن 

م������ا يعترب هدفاً هاماً ومقبولً يف املجتمع ما 

ق������د ل يعترب كذلك يف جمتم������ع اآخر. اأ�صف 

اإىل ذل������ك اأن ما ق������د يعترب �صل������وكاً �صوياً يف 

بيئ������ة ما قد ل يعترب كذل������ك يف بيئة اأخرى، 

�صليون مثاًل  ف�ص������كان ا�صرتاليا الو�صط������ى الأ

ي�صريون عراة! ولي�������س لهذا بالطبع اأي تاأثري 

على �صخ�صية الفرد منهم، اأما اأنت املتمدين 

فلو فعلت ما يفعلون������ه يف ا�صرتاليا الو�صطى 

حلك������م النا�س عليك باأن ل������ك �صخ�صية غري 

أو اإىل  مر اإىل ال�صجن ا �صوية وقد ينتهي بك الأ

مرا�������س العقلية بتهمة خمالفة  م�صت�صفى الأ

أو بتهمة اجلنون. داب العامة ا الآ

أيا ما كان فاإن اجلنون قد در�س و�صنف  وا

أ�صبابه وح������ددت مناذج نوعية له  وحم�صت ا

مرا�س  مما ميكن عامل النف�������س اأو طبيب الأ

العقلية من احلك������م على ال�صخ�س بال�صحة 

اأو املر�������س، ولكن املهم قول������ه هنا اأن احلد 

الفا�صل بني العقل واجلنون، بني ال�صخ�صية 

ال�صوية وغري ال�صوية قد ي�صتبهم اأحياناً على 

ال�صخ�س الع������ادي في�صلك يف عداد العقالء 

وىل اأن ين�صبه������م اإىل اجلنون،  أنا�ص������اً كان الأ ا

ويدرج يف عداد املجان������ني اأفرادا اأقرب اأىل 

العقل من كثري من العقالء. 

واخلال�صة 

فاإن تكّون ال�صخ�صية يتم بتاأثري من البنية 

اجل�صدية للف������رد وظروف������ه املحيطة وبهذا 

املعن������ى تك������ون ال�صخ�صية حمتوم������ة اإىل حد 

ن�ص������ان الذي يتميز عن �صائر  بعيد، ولكن الإ

رادة والذي يرتفع عن اأقرانه  املخلوقات بالإ

مبقدار ما يحرر اإرادته وي�صيطر على قدره، 

ن�صان ق������ادر على التمرد  نقول ب������اأن هذا الإ

على ج�صده ونف�صه، ق������ادر على الثورة على 

ظروفه وحميطه وه������و لهذا قادر - اإىل حد 

كبري - على ال�صيطرة على ظروفه، م�صتطيع 

اأن يكّون �صخ�صيته وفق اإرادته واأن ي�صوغها 

آماله.  على وطبق اأمانيه وا ح�صب مثله الأ

وم������ن هن������ا كان قول علم������اء النف�س باأن 
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مكّوناً ثالثاً ل�صخ�صيتك هو )اأنت(. اأنك قادر 

بحكم كون������ك اإن�صاناً عل������ى النظر يف ذاتك 

ونقدها وتبني نواح������ي القوة وال�صعف فيها 

والعمل على حمارب������ة عيوبك والتخل�س من 

نقائ�صك والرتف������اع بنف�صك اإل حيث حتب 

اأن تكون. 

ولعلن������ا ل نبالغ اإذا قلن������ا باأن ال�صخ�صية 

الب�رصية ل ت�صتكمل منوها ول تبلغ ذروة هذا 

النم������و اإل بالتحدي الدائ������م لذاتها والعمل 

الدائ������ب على اإ�ص������الح عيوبه������ا وا�صتكمال 

نقائ�صها وبذل������ك فقط تتحق������ق اإن�صانيتها 

احلقيقية.

¥µ
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تك�ص������ف اأي ح�ص������ارة يف ه������ذا العامل ع������ن تاريخها من خ������الل اإنتاجاها 

واإبداعاتها الفكرية والعلمية والفنية، ومن املنطقي اأن ترتبط ببع�صها بع�صاً. 

ويف ه������ذه القراءة نحاول اأن نلتقط بع�س حيثيات احلوار الداخلي بني الفن 

�صالمي وال�صعر ال�ص������ويف يف احلقبة العبا�صية، وهي حماولة جت�ّصد �صكاًل  الإ

دب اللذين ميثالن  أ�صكال قراءة حال������ة التوا�صل الكامنة بني الف������ن والأ م������ن ا

آنذاك. احلالة الفكرية ال�صائدة ا

احلوار الالمرئي بني الفن 

ويف العبا�سيسويف العبا�سيسويف العبا�سي عر ال�سعر ال�سعر ال� �سالمي وال� �سالمي وال�سالإ سالإ

كاتب وناقد �صوري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صما.

❁

˜

❁
د. وجدان املقدادد. وجدان املقداد
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و�صتت������م هذه املحاولة م������ن خالل حماور 

أ�صا�صي������ة تعتم������د اأولً على ك�ص������ف القاعدة  ا

النظري������ة الفكرية التي انطل������ق منها كلٌّ من 

�صالمي والت�صّوف اللذين تبلورا يف  الف������ن الإ

�صالمية  هذه احل�صارة حتت راية العقيدة الإ

وف�صاءاته������ا، وظهرا على �صكل لوحاٍت فنيٍة 

و�صعريٍة.    

وم������ن هذا املنطل������ق ميك������ن التعّرف يف 

املح������ور الثاين اإىل نق������اط اللتقاء احلوارية 

الداخلية بني هذين الفنني، واملعامل امل�صرتكة 

بينهما، اإ�صاف������ة اإىل التعريف باخل�صو�صية 

التي اكت�صبها ال�صعر ال�صويف من خالل بع�س 

الرم������وز واملعاين التي اعتُمدت يف ت�صكيالته 

أبرز املالمح الت������ي تو�ّصف هذا  لن�ص������ل اإىل ا

احل������وار، وكان له������ا فاعليته������ا يف ت�صكيل������ه 

الفني.      

مهاد نظري:

آدابه  اعتمد ال�������رصق، عموماً، يف فنونه وا

خلفي������ًة فكري������ًة روحانيًة متلوؤه������ا العاطفة، 

ميان، وتعرّب عن م�صامني الفكر  ويحّركها الإ

والروح ب�صجّية وعفوية. والواقع الروحي يف 

دب والفن اأمٌر ل ميكن جتاهله يف احل�صارة  الأ

�صالمية- املرحلة العبا�صية منها على وجه  الإ

اخل�صو�������س- فقد هدف������ت الدعوة اإىل ن�رص 

ر�س، كما   على وجه الأ
ّ

�ص������الم واإرادة ال الإ

نادت بوج������وب اإثبات حقوق اخلالق املطلقة 

يف كل �ص������يء.  من هن������ا كان للعامل الديني 

أ�صاليب  دب والفن وا تاأثري يف مو�صوع������ات الأ

أّمن لهما ال�صتمرارية  ت�صكيلهما من جهة، وا

والنم������و متا�صي������اً م������ع الق�صاي������ا الفكري������ة 

وال�صيا�صية التي ن�صاأت حتت تاأثريه من جهٍة 

�صالم ي�صّع بالروحانية،  اأخ������رى. وطاملا اأن الإ

له،  ميان، ويوؤكد على وحدانّية الإ ويو�صي بالإ

وينادي بالهتمام باملع������اين القد�صية، ونقل 

�صارات واملح�صو�ص������ات اإىل �صيٍغ جماليٍة،  الإ

�ص������ارات والرموز  فق������د مّتت ترجمة هذه الإ

�صالمي وال�صعر ال�صويف  من خالل الف������ن الإ

را�ص������ي الت������ي عّمها  اللذي������ن انت�������رصا يف الأ

�صالم كعقيدٍة فكريٍة وثقافية، ويف الر�صوم  الإ

التو�صيحي������ة يف الكتب واملخطوطات بطابٍع 

�صالي������ب متناغم املكونات.  واح������ٍد متعّدد الأ

كما ظه������ر يف اللوحات ال�صعري������ة ال�صوفية 

التي حتاكي ه������ذا الفن بفك������ره وروحانيته 

أ�صاليب ت�صكيالته الفنية. واأمناطه وا

م������ن هنا، �صننطل������ق يف حماول������ٍة لقراءة 

احلواري������ة الفكرية، والفني������ة الداخلية التي 

�صالمي وال�صعر  ق������ام عليها كٌل من الف������ن الإ

أّن �صورتيهما  ال�صويف العبا�صي على اعتبار ا

قد اكتملت يف هذا الع�رص، وكّونتا ظاهرتني 

ثر يف النفو�س من  أبل������غ الأ فّنيتني كان لهما ا

خ������الل الت�صكي������الت املّتبع������ة يف التكوي������ن، 

ف������كار املطروحة يف التعبري، م�صريين اإىل  والأ



�صالمي وال�صعر ال�صويف العبا�صي احلوار الالمرئي بني الفن الإ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   322008

أ�صاليب ت�صكيلها  اأهم نقاط اللتقاء الفنية، وا

فيهما.    

�صالمي والت�صّوف )ملحات فكرية ( : اأواًل�  الفن االإ

�صالمي: 1 - الفن االإ

�صالم������ي مبفهومه العام  ينطل������ق الفن الإ

من املن������اخ الروح������ي الذي ن�ص������اأ ومنا فيه، 

وهو  يتعلّق بالدين الذي يدعو اإىل وحدانية 

ال الذي ميّثل »ق������وًة مطلقًة ل حّد لها ول 

، ويدعو اإىل الت�صامي 
)1(

ت�صخي�س ل�صورتها«

والتعايل عّم������ا هو دني������وي، وي�صتند اإىل كل 

ما هو روحاين، وكلها م������ن دعائم الت�صّوف 

– كما �صرنى - . 
ويحاول الفنان النظ������ر اإىل الطبيعة من 

خ������الل هذه العقي������دة الديني������ة فيفّت�س عن 

�صكال املادية ليحّولها بالتاأّمل اخلا�س به  الأ

أ�ص������كال اإيحائية، ومن ث������ّم تتّم ترجمتها  اإىل ا

�صالم الذي يحّرم  اإىل اأغرا�������سٍ �صوفيٍة. فالإ

 والكائن احلي عموماً، مييل اإىل 
)2( ّ

ت�صوير ال

التجريد ال�صكلي الذي ل يخلو من خلفيات 

تّت�صف برمزّيٍة متعّددة الوجوه، فاملرئي فيها 

أ�صياء لمرئي������ة، وامل�صموع منه  يخفي وراءه ا

يحتوي املهمو�س، واحل�ّصي يت�صمن الرمزي، 

والظاهري يحاكي الباطن������ي ويك�صف عنه. 

وهو يف ذلك كله يعتمد على خا�صية ال�صمو 

لهية التي تدفع  لهي والتوّجه اإىل الّذات الإ الإ

  .
)3(

الفكر املحدود نحو الالمتناهي

لق������د جتلّى ذل������ك وا�صح������اً يف العمارة 

الدينية ومنجزاتها، ويف ال�صعائر والطقو�س 

ميان  الدينية والتي لبد اأن تبدو مفعمًة بالإ

أت������ي فن  والروحاني������ة، ولذل������ك يج������ب اأن يا

العمارة بزخارفه وتكويناته متوائماً مع هذه 

آلياتها  الطقو�س، متفاعاًل م������ع مفهوماتها وا

الت������ي ل تفهم اإّل يف �ص������وء املنظور الروحي 

�صالمي من خالل  ال������ذي يطّبق يف الف������ن الإ

�صياء على امل�صطح، وفيه  حتديد مرت�ص������م الأ

تغدو »الكائنات والكون كله موجود بالن�صبة 

ن������ه م������ن �صنعه وخلق������ه، ولي�س وجوده  ل لأ

�صياء  ن�صان وهكذا فاإّن الأ قائم������اً بالن�صبة لالإ

 املطلقة 
ّ

وامل�صاهد ترى من خ������الل عني ال

، ولذلك 
)4(

التي لحتّدها زاوية ب�رٍص �صّيقة«

لب������ّد من التجّرد من العامل اخلارجي والتوق 

على وال�صعي اإىل الالمتناهي. اإىل املثال الأ

أّن ت�صوي������ر الكائن  ّن الفّن������ان ي������رى ا ولأ

أ�صكاله احل�صّي������ة هو تقليد  احلي، ومتثي������ل ا

للطبيعة اخلارجية التي يتحّدى بها اخلالق 

فقد عمل على ا�صتنباط عامله اخلا�س الذي 

لهي، وحاول اأن ي�صّن  ل يتقاطع مع اخللق الإ

قوانينه الفنية اخلا�صة، ويكتفي بذاته التي 

ا�صتط������اع اأن يوؤ�ّص������ل من خالله������ا عبقريته، 

�صيلة، وروحانيته التي ا�صتحوذت  ون�صاأته الأ

عمله.

لذا جاء الت�صكيل الفني عند ذلك الفّنان 
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�صياء على �صطٍح  يف اأمناط ير�صف فيه������ا الأ

م�صت������ٍو مبتعداً عن ت�صوير البعد الثالث لها. 

وهو م������ا نالحظه يف اللوح������ات الت�صويرية 

، ويف الزخارف 
)5(

التي تزّين الكتب املختلفة

�ص������كال الت������ي تزّي������ن امل�صاج������د  متع������ّددة الأ

والق�ص������ور. فالفّن������ان ال������ذي يبتعد مبح�س 

اإرادته عن ت�صوير املخلوقات احلّية، ويّتخذ 

اأدوات اأخ������رى يف ت�صكيل لوحاته، يحاول اأن 

يجّمع روؤيته لكل ذل������ك من جوانبه املختلفة 

بروؤي������ٍة �صامل������ٍة تتحّدد ماهيته������ا من خالل 

 عند ذلك الفّن������ان، وهو املطلق 
ّ

مفه������وم ال

على.  واملثل الأ

�صالم  وقد ظهر هذا الف������ن مع ظهور الإ

وزادت العناي������ة ب������ه مع امت������داد الف�صاءات 

التي دخلته، وتع������ّدد ال�صعوب التي اعتنقته، 

وتبل������ورت ماهيت������ه وبل������غ اأوج������ه يف الع�رص 

العبا�صي متما�صياً بل متداخاًل مع احلركات 

الفكرية والثقافية والفنية التي ظهرت وملعت 

آنذاك.     ا

2- الت�صّوف:

الت�ص������ّوف - م������ن حيث ه������و مذهب - 

�صا�صي ت�صفية القلب من غري ال  غر�صه الأ

وال�صعود بالروح اإىل عامل التقدي�س، باإخال�س 

العبودي������ة للخالق، والتج������ّرد عّما هو �صواه. 
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وهو- من حيث هذا التعريف – غر�ٌس قدمٌي 

كّر�صت������ه ور�ّصخته كثريٌ من العقائد، فقد جاء 

ك������رد فعٍل يثور من خالل������ه ال�صمري على ما 

خرين  ي�صي������ب النا�س من مظامل م������ن قبل الآ

اأو من قبل النف�س ذاتها، وتقرتن هذه الثورة 

 باأية و�صيلة تبعد 
ّ

برغب������ٍة يف الك�صف عن ال

عن القل������ب كل ما ي�صغله، ويقّربه من الذات 

.
)6(

لهية الإ

وق������د ظهر الت�صّوف عن������د امل�صلمني مع 

�صالم قد  أّن الإ �ص������الم، على اعتب������ار ا بدء الإ

ن�صان بحيات������ني، مادية اأر�صية؛ تكرث  جاء لالإ

فيها الرغب������ات واملل������ذات، و�صماوية؛ يتوق 

ل احلي������اة الثانية  اإليه������ا واإىل بلوغها، وف�صّ

وىل، وجع������ل احلياة الدنيا ا�صتعداداً  على الأ

لبلوغ مرتب������ة الكمال الت������ي ل تاأتي اإل بعد 

املوت. فحر�س املت�صّوفة على الر�صوخ لهذا 

أ والعمل من اأجله، كما تاأّثروا بالت�صّوف  املبدا

الرهب������اين امل�صيح������ي الذي يزه������د بالدنيا 

له  ر�س يف خدمة الإ ويجعل احلياة عل������ى الأ

خرين  وتعاليمه فح�صب، وتاأّثروا بثقافات الآ

�ص������الم من فر�������سٍ وهنوٍد  الذين دخل������وا الإ

خ������رى التي اأظلّها  وغريه������م، وبالديانات الأ

�صالم كاليهودي������ة والن�رصانية واملجو�صية،  الإ

، يف تكوين اأفكارهم 
)7(

وبالفل�صفة اليوناني������ة

وت�صكيل ذواتهم الطاحمة اإىل املطلق. 

أ الت�ص������ّوف يف عهد النبي واأ�صحابه،  بدا

 طّبقه النبي 
ٌ
من حي������ث هو زهٌد ونهٌج روحي

حداث  أنف�صهم، ومن ثّم كان لالأ واأ�صحابه على ا

 )8(
�صالمية بعد النبي مة الإ التي مّرت على الأ

أثر كبري يف ازدياد حالت التوّجه اإىل الزهد  ا

أو  والت�ص������ّوف اإما ياأ�صاّ من اإحق������اق احلّق، ا

أو مثاب������رًة عليهما وابتعاداً عن  ت�صرتاً بهما، ا

متاع الدنيا وما فيها.

وقد تعاظمت ه������ذه التوجهات مع قيام 

الدول������ة العبا�صية يف الق������رن الثاين الهجري 

حيث ازدهرت احلياة العقلية وتطورت نتيجة 

جنبية يف  الّت�ص������ال الوا�ص������ع بالثقاف������ات الأ

�صتى العلوم واملعارف وبلغ التفاوت الطبقي 

حّداً كب������رياً، وازدادت امل�صكالت الجتماعية 

واخلالف������ات الفكري������ة بني بع�������س الفئات، 

مر ال������ذي جعل ظاه������رة الت�صّوف ت�صهد  الأ

ازدي������اداً يف اأعداد املنتم������ني اإليها، وانت�صاراً 

يف اأرج������اء الدولة، واّت�صاعاً حركياً ظهر كرد 

فع������ٍل من بع�س اجلماع������ات على ما يحدث 

يف املجتمع م������ن اختالفات فكري������ة ودينية 

)كرثة اجلماعات والفرق(، و�صيا�صية )احلكم 

واأخالقية  واخلالفة(، وجتاوزات اجتماعية 

)انت�ص������ار اللهو واملج������ون(، يف حماولة منهم 

 القومي، 
ّ

للعودة اإىل معرفة احلّق وطريق ال

ورف�صاً لكل ما يجري حولهم. 

والت�صّوف ه������و علم للباطن وطريقة من 

ح������كام ال�رصعية  طرق العب������ادات يتناول الأ
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آثارها يف  من ناحي������ة معانيه������ا الروحي������ة وا

 
ّ

القل������وب)9(. وي������دور يف جممله ح������ول ال

أل������وان املعرفة به؛  �صبحان������ه وتعاىل، وين�صد ا

�رصاق  املعرفة التي تاأتي عن طريق القلب بالإ

لهام.  والنك�صاف والإ

من هنا يج������ب اأن يت�صّفى املت�صّوف من 

 
ّ

�صواغل الدنيا واأرجا�صه������ا، ويقبل على ال

اإقبالً خال�صاً، ويعر�س عّما �صواه. اإنه احلب 

لهي، احل������ب املطلق املجّرد م������ن النفعية  الإ

التي ترجو الثواب والعقاب لحقاً.

وقد عرّب ال�صعراء املت�صّوفة عن مكنونات 

لهية من  أنف�صه������م وكوامن حّبهم لل������ّذات الإ ا

 
ّ

أ�صعارهم التي �صّمنوه������ا توقهم ل خ������الل ا

فكار التي اآمنوا بها، والطرق  و�صوقهم له، والأ

التي ي�صلكونها للو�صول اإىل غايتهم، كل ذلك 

من خالل لغٍة خا�صٍة وت�صكيالٍت فنيٍة التقت 

�صالم������ي ل باملنطلقات فح�صب  م������ع الفن الإ

أ�صاليبه ورموزه التي  اإمنا بو�صائل الت�صكيل وا

اتخذت لها عوامل اإيحائية ودللية خا�صة بها 

دون غريها.

�صالم���ي وال�صعر ال�صويف  ثانيًا: الف���ن االإ

بني التوافق واالختالف: 

كال�ص������ويف اإزالة 
ً
 يتو�ّص������ل الفّنان متاما 

كل �صلة مبتاع حي������اة الغرور الفانية الزائلة 

 موئ������ل الب�������رص يف احلي������اة 
ّ

للرك������ون اإىل ال

الباقية، فيفتح بعمله ه������ذا نافذة على عامل 

املطل������ق. ويقّر الفّن������ان واملت�ص������ّوف بوحدة 

الوجود، وي�صعى اإىل الندماج يف روح الكون 

�رصاق  بحرك������ٍة دائم������ٍة تلّح كي ت�ص������ل اإىل الإ

بدي والوج������ود املطلق، ول يتم  والّتجل������ي الأ

 باملرئيات اإمنا يتحّقق يف روح 
ّ

الحت������اد بال

�صياء. الأ

�صالمي وال�صعر ال�صويف  مع ذلك فالفن الإ

مبنطلقاتهما الفكرية الواحدة، فهما كفنني 

ول منهما بالروؤي������ة الب�رصية التي  يّت�ص������م الأ

توّلد الذائقة اجلمالية التي تنطلق فاعليتها 

اأ�صاًل من خالل الروؤية الروحية العميقة، فاإّن 

أ ذاته حماولً  ال�صعر ال�صويف ينطلق من املبدا

حتقي������ق الروؤي������ة الروحية واجلمالي������ة معاً، 

�صاليب والرموز  لكنهم������ا يلتقيان يف بع�س الأ

التي ت�صّكل ماهّي������ة كلٍّ منهما، ويختلفان يف 

خر حيث جند: بع�صها الأ

1ً- املعامل امل�صرتكة :  

1- رم������ز الوحدانية ال������ذي يتالقى مع 

أ الكوني������ة الذي يتج�ّص������د يف تطبيقات  مبدا

�صالمي������ة الت�صويرية والزخرفية،  الفنون الإ

كما نراه منطلقاً لكل ما بني من �صوٍر �صعريٍة 

يف ال�صعر ال�صويف العبا�صي، الذي ينطلق من 

ن�صان لي�س اأكرث م������ن جزٍء مغفٍل يف  ك������ون الإ

رحاب الكون اإّل مبا ينطوي عليه من جوهٍر، 

 هو اجلوهر بذات������ه. لذلك ابتعد الفن 
ّ

وال

�صالمي ع������ن ت�صويره بتل������ك الذات التي  الإ
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 من خالل 
ّ

متّثل اأ�ص������اًل حالة مطلقة وع������رب

مف������ردات اأخرى عن ه������ذه املاهية التي هي 

بداية كل �صيء ونهايته، يقول ابن عربي:   

��ِه ���ي���اِء يف َن��ْف�����صِ ����صْ ي���ا َخ���اِل���َق االأ

اأْن������������َت مِل�������ا َت�����ْخ�����ُل�����ُق�����ُه َج�����ام�����ُع 

َت��ْخ��ُل��ُق م��ا ال ي��ْن��َت��ه��ي ك��وُن��ه يف

)10(
���ُع ��ُق ال���وا����صِ ��يِّ َك ف���اأْن���َت ال�����صَ

يق وال�صعة،  ه������و التعّدد والتف������ّرد، وال�صّ

واجل������زء والكل، مينح من �صفاته ماي�صاء ملن 

ي�صاء فكيف ل يقول هوؤلء ال�صعراء– ح�صب 

روؤيته������م- بوح������دة الوجود الذي ن������راه كله 

كحقيقٍة واحدٍة ل اأجزاء فيها ولخلل، ومهما 

جزاء من ال�صغر، وانفردت عن  بلغت تلك الأ

أ الوحداين الذي  بع�صها بع�صاً جمعها املبدا

جزاء : يعرب عن تلك الأ

ِب��َك��ْوِن��ه��ا اإنَّ ال��ت��ي ك���اَن ال���وُج���وُد 

َم��ْع��َن��اه��ا َل��ْف��ُظ��ه��ا  ����ُص  ُي���َق���دِّ ذاٌت 

َع��َج��ب��ًا َل��ن��ا وَل��ه��ا َف����اإنَّ َوُج���وَدن���ا

)11(
��اه��ا َف���رٌد َف��ال ث���اٍن َف��َم��ْن َث��نَّ

فال ميكن يف نظ������ر ال�صاعر ال�صويف اأن 

تتع������ّدد عنا�رص الوج������ود يف نف�صها وهي من 

�صنع خالق واحد، فكيف ل يج�ّصد هو بذاته 

تلك الوحدانية وكل �صيء يف الوجود يقّد�س 

ج على هذه الروؤية 
ّ

أثنى احل������ال ا�صم������ه. وقد ا

حني قال:

ُ اهلَلّ ال��َغ��اَي��َة  اإنَّ   ، ِ
اهلَلّ اإىل  اْرِج���ْع 

ُهو  اإاَلّ   – بالْغَت  اإذا   – ل���َه  اإِ َف��ال 

������ُه مَل����َع اخَل���ْل���ِق ال���ِذي���َن ُل��ه��ْم  واإنَّ

)12(
يف امِليِم والَعنْيِ والّتْقِدي�ِص َمْعَناه

 البدء واإليه املنتهى، وهو يحّل يف 
ّ

من ال

�صياء. ومن يتحّقق  ّن  منه كل الأ كل �ص������يء لأ

�صالي������ب الفني������ة املّتبع������ة يف الفنون  م������ن الأ

أّن ال�صيغ������ة الروحية  �صالمي������ة �صيج������د ا الإ

أ الوحداين  ت�صمله������ا وتوّحدها)13(، واملب������دا

ال������ذي ميّجد خالق الكون وي�صعى للتوّحد به 

ه������و ال�صائد وحمّرك تلك الت�صكيالت عندما 

مينحها طابع������اً واحداً �صحري������اً متعّدداً يف 

أ�صاليب التعبري والت�صكيل. ا

2- هند�صة العنا�رش الفنية:     

عمل الفّنان على تغطية جدران امل�صاجد 

والعنا�رص  النباتي������ة  والزخ������ارف  بالر�ص������وم 

الهند�صية وهو ي�صت�صع������ر يف نف�صه احل�رصة 

لهي������ة، فلم يكن يف مق������دوره هند�صة هذه  الإ

ألوان وخطوط بطريقة  العنا�رص من اأوراق وا

عبثية، لكنه كان يلجاأ اإىل التجريد والتكرار 

ليك�ص������ب �صكله الفني طابع������اً روحّياً حْد�صياً 

ف������وق ح�ّص������ي ي�صتطي������ع من خالل������ه اأن يفّر 

م������ن املعاين الظاهري������ة اإىل املعاين الباطنية 

�صل������وب التجريدي  فيعم������ل م������ن خ������الل الأ

 .
)14(

وو�صائله التعبريية عل������ى ت�صكيل لوحاته

 
ٌ
وي�صبح بذلك فن مابعد الواقع؛ فٌن حد�صي
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اإبداع������ي له �صحره وجمال������ه، بح�صب تف�صري 

�صا�صية  لية الأ  لالآ
)16(

وكروت�ص������ه
 )15(

برغ�صون

لبن������اء العمل الفني ومنح������ه ال�صبغة الفنية 

م������ر ذاته ينطب������ق – فيما  واجلمالي������ة. والأ

�صاليب الفني������ة يف هند�صة  نرى – عل������ى الأ

مفردات ال�صعر ال�صويف العبا�صي، فال�صعراء 

ون عن الف������راغ ال�صوري 
ّ

ال�صوفي������ون يع������رب

باإثبات ال�صفات املت�صاّدة التي ميحو بع�صها 

بع�صاً من اأجل ت�صوير ال�صفات العلوية التي 

أ�صلوٌب  ل ترج������ع اإىل العقل يف اإدراكها. وهو ا

جتريدي حم�س يتّم فيه ر�صف ال�صفات اإىل 

جانب بع�صها ب�صكٍل م�صتٍو فال تبدو دللت 

أنها نافرةٌ  خرى مع ا اإحداه������ا طاغية على الأ

بعي������دةٌ عن ال�صب������ط والتحدي������د يف املعنى 

لتكون �صاملة مطلقة ويف الوقت ذاته مقّيدة 

باإيقاع ميّيزه التكرار الزماين الواحد، فتعمل 

 )17(
راب�صك« �صالمي������ة »الأ كعمل الزخرفة الإ

حيث ن������رى تلك الزخارف متو�ّصعًة مب�صتوى 

واحد وتك�صو ال�صطح بتكراٍر متناغٍم، وباإيقاٍع 

منتظٍم من�صجٍم، فانظر اإىل قول احلاّلج:   

ٌ َغ���اِئ���ٌب َق����ِرْي����ٌب َب��ع��ي��ٌد   َح���ا����رشِ

)18(
فاَت وُم ال�صِّ ِوِه ُر�صُ وُهَو مْل َتْ

فامل�صاف������ة ل متناهي������ة ب������ني احل�ص������ور 

والغياب، والق������رب والبعد، ومتنح ل�صاحبها 

�ص������كال ال�رصمدّية، فتتو�ّصع اإىل  �صكاًل من الأ

جان������ب بع�صها بع�صاً دون اأن تطغى اإحداها 

خرى، لك������ّن التال�ص������ي الناجت عن  عل������ى الأ

الت�صاد مينح تلك ال�صفات قوتها الوجودية 

يف مطلٍق ل حدود له.

وح������ني يقول اب������ن الفار�������س م�صتخدماً 

�صلوب ذاته:   الأ

َه��وا  وُل��ْط��ٌف وال  َم��اءٌ  فاٌء وال  �صَ

)19(
ُم َوُروٌح وال ِج�صْ َناٌر  وُنوٌر وال 

يرفع قيم������ة ال�صورة ال�صعرية من الكالم 

العادي اإىل الرمزي عرب ا�صتخدام املت�صادات 

املتعلّقة مابني امل������ادي والتجريدي) �صفاء- 

م������اء(، )لطف – هوا(، )ن������ور- نار(، )روح- 

ج�صم(، وهي رمزي������ة يطلبها هوؤلء حماولني 

 
ٍ

 موؤ�ص�������سٍ على فكٍر فل�صفي
ٍ

حتقي������ق نوٍع فني

�صلوب   عمي������ق. ولذل������ك يك������ون الأ
ٍ

روح������ي

التجريدي يف تولي������د ال�صور والزخارف يف 

�صالمي اأو يف منح ع������امٍل اأ�صطوري  الف������ن الإ

لل�صور ال�صعري������ة يف ال�صعر ال�صويف مرتكزاً 

على املنحى الفل�صف������ي لكال الفنني، ويجعل 

أو ي�صاهد  أ تلك الن�صو�س ال�صعرية ا من يق������را

تلك امل�صاحات الزخرفي������ة، من خالل وعي 

�صطورية، ومدركاً  متقارب مع الهواج�������س الأ

بعاد احلّرة يف اللوحة، على معرفة تكون  لالأ

وىل لوع������ي �صوريايل حّر  �صارة الأ مبنزل������ة الإ

بذلك العامل الذي افرت�صه الفّنان/ ال�صاعر، 

وحتقي������ق تلك الرغبة يف الو�ص������ول اإىل عامٍل 

علوي روحاين. 
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3 – احلروفية: 

�صالمي م������ن احلروف  اتخ������ذ الف������ن الإ

عنا�رص زخرفية ممّيزة يعرّب من خاللها عن 

تلك الروحانية التي كان ينتجها يف لوحاته، 

ويبّث من خاللها �صحراً وجمالً يرفعان ذلك 

ر�صية اإىل املرتبة العلوية  الفن من املرتبة الأ

ال�صامي������ة. فانت�������رصت اللوح������ات الزخرفية 

الت������ي تتخذ من الكلم������ات واحلروف اأدوات 

تقنية تت�صّكل من خاللها، وتثبت اإبداع ذلك 

ن�ص������ان الذي حر�س على الحتفاظ بذلك  الإ

ن�صاين الفّني ال�صحري امل�صتنبط من  رث الإ الإ

الت�صّوف الذي يحتف������ل باحلياة الكامنة يف 

�صلوب الذي ميكن  الكلم������ة واحلرف، وهو الأ

أ�صلوباً جتريدياً يف الفن بامتياز. اأن نعده ا

أّما ال�صعر ال�ص������ويف العبا�صي فقد اهتّم  ا

باحل������روف ورموزها اأميا اهتم������ام، وق�ّصمها 

املت�صوف������ة اإىل مرات������ب فلكلٍّ منه������ا معاين 

تتنا�صب مع مرتبتها: 

ْل����ف����اِظ االأَ اأِئ����َم����ُة  احُل������روَف  اإَنّ 

احُلف���َّ�اِظ ْل�ص�ُ�ُن  اأَ ِبَذلَك  ه�ِ�َدْت  �صَ

َمَلُكوِتِه ْف����الُك يف  االأَ ِبها  َداَرْت 

)20(
ْيَق���اِظ َياِم اخلْر�ِص واالأَ َبنَي النِّ

 يرتقي 
)21(

ولكل من هذه احلروف معنى

ب������ه اإىل العال، ويكّون بنية دللية له غاية يف 

العم������ق، م�صتمدًة من دور احلرف يف اإعطاء 

�صارية والدللية، ويف تكوين  اللغة قيمتها الإ

الق������راآن ال������ذي ا�صتخدمها مف������ردًة ومرّمزًة 

وذات دللت خا�صة يف بدايات بع�س �صوره) 

ك�صورة مرمي (. 

اإذاً، للحروف رموٌز خا�صٌة لدى املت�صّوفة، 

ل������ف- على �صبيل املث������ال – ميّثل قطب  فالأ

احلروف ومركزها، ومن������ه ترتّكب احلروف 

خ������رى وفي������ه تنحّل، ويف ه������ذا يقول ابن  الأ

عربي:

َه����ْت َف���َه���ْل اِت ت����َن����زَّ اأِل��������ُف ال���������ذِّ

����ْل ْك���������َواِن َع�����نْيٌ وحَمَ ل����َك يف االأ

ن����ا ����ف����ايِن َف����اأَ ق������اَل ال غ������رْيَ ال����تَّ

)22(
َزْل ْنُت االأ مَّ َحْرُف تاأْبيٍد ت�صَ

لهية  ل������ف التي متّثل ال������ذات الإ اإنه������ا الأ

والت������ي يدور يف فلكه������ا كل ماهو موجود يف 

أّما الهمزة فهي:  الوجود. ا

���ْل َه����ْم����زٌة ت���ْق���َط���ُع َوْق����ت����ًا َوَت�������صِ

��ْل ك���لُّ م���ا َج����اوَره����ا ِم����ْن ُم��ن��َف�����صِ

َق����ْدُره����ا َع����ِظ����ي����ٌم  ه�����ُر  ال�����دَّ يَف 

)23(
امَلَثْل ُب  ْ ُه �رشَ َ اأْن َيْح�رشُ جلَّ 

�صالمية اإّل  وم������ن الّدهر يف العقي������دة الإ

 بعظمته وجالل قدره، ل يقارن به �صيء، 
ّ

ال

�صياء. ويحتوي كل الأ

لف اإذا اجتمعتا معاً فهما  أّم������ا الالم والأ ا

عند احلاّلج: 

َفًة َقُه �صِ ْبَدى ِع�صْ ملَّا َبدا الَبْدُء اأَ

الُء اَلأْ ف��ي��ِه  َف���َت���الال  َب����دا  ف��ْي��َم��ا 
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َتِلٌف ُموؤْ املْعُطوُف  ِلُف  الُم واالأَ والَّ

)24(
ْبِق َمْعناُء ِكالُهما َواِحٌد يف ال�صَّ

اإنهما بالن�صب������ة لل�صاعر �صبي������ل املعرفة 

ال�صحيحة بكل املفهومات العلوية، وميّثالن 

حالة الحتاد التي ي�صعى اإليها ال�صاعر.

أّما الباء فهي عند ابن عربي: ا

��ل��ب��يِّ ُم��ْع��َت��ٌر ال���َب���اُء ل��ل��َع��اِرِف ال�����صَّ

َك���ُر ُم���دَّ ل��ل��َق��ْل��ِب  َن��ِق��ي��َط��ِت��ه��ا  ويف 

َزَحها ما  العْلياِء  العبوديِة  ���رِشُّ 

)25(
لَذاَك ناَب َمناَب احلقِّ فاعَتِب�روا

أم������ام تف�ص������ري للوح������ات  وكاأنن������ا نق������ف ا

لف  �صالمية، حي������ث جت�ّصد الأ الزخرفي������ة الإ

حالةالتع������ايل  املتع������ايل  بر�صمهاال�صام������خ 

ال�صامي������ة، و الب������اءيف انب�صاطه������ا �صكاًل من 

لهي، ولذل���ك  الحتواء املعريف للباط������ن والإ

اعتم��دت تل��ك اللوح������ات على احلروف يف 

جت�صي��������د تلك احلالت متام��������اً كما اعتم��د 

عليها ال�صعر ال�صويف. 

وت�صتمر، من هذا املنطلق، رمزية احلروف 

لت�صل اإىل التجري������د اخلال�س، والت�صورات 

القدمي������ة للماورائيات وعم������ق الّتاأمل فيها، 

أّن القيمة الفنية  والو�ص������ول اإىل  كنهها. بيد ا

لرمزيته������ا تنح�رص فيما حتقق������ه من وحدٍة 

بني ن�ص������ق الفكر الذي ينطل������ق منه ال�صاعر 

والدللت التي يعرّب عنها من خاللها.

 2ً -  املعامل اخلا�صة :  

   يخت�������س ال�صعر ال�صويف- كفٍن قويل- 

�صالمي  مبعامل ورموز فنية مل حتَظ يف الفن الإ

أو الزخريف مب������ا حظيت به يف  الت�صوي������ري ا

أّن احلال������ة الوجدية  ال�صع������ر ال�صويف م������ع ا

أّن لهذه الرموز  لكال الفنني مت�صابه������ة. كما ا

يف ال�صع������ر ال�ص������ويف دللت خا�ّصة تختلف 

عّم������ا قد يلت�ص������ق بها يف ال�صع������ر بعامة، اإذ 

انطلق التعبري م������ن خاللها من حيث انطلق 

الفكر ال�صويف ال������ذي ياأخذ مفردات بعينها 

ليعطيها مدل������ولت خا�ّصة ل نراها يف غري 

ال�صعر ال�ص������ويف الذي تقوده النزعة الذاتية 

العميقة. من ذلك: 

لهي :   1- احلب االإ

اإن������ه ذل������ك ال�صغف الذي يق������ود ال�صاعر 

أل������واٍن عنيفٍة من الزهد  ال�ص������ويف اإىل اإتباع ا

والريا�صة النف�صية ك������ي ت�صبح النف�س طوع 

لهي������ة حني ي�ص������ل املحب باحلب  رادة الإ الإ

الذي هو رمز التقارب ال�رصمدي بني الب�رص، 

اإىل مرتبة الفن������اء يف املحبوب والحّتاد به، 

والّتال�صي مباهيته. يقول احلالج: 

ُم���ِزَج���ْت روُح����َك يف روح���ي كما

الل ����َزُج اخَل���ْم���َرُة يف امل���اِء ال���زُُّ ُتْ

��ن��ي �����يٌء م�����صَّ ����َك ������صَ ف���������اإذا م���������صَّ

)26(
ن����ا يف ُك���لِّ َح�����اْل ف����اإذا اأْن����َت اأَ



�صالمي وال�صعر ال�صويف العبا�صي احلوار الالمرئي بني الفن الإ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   402008

يتحّول احلب عند املت�صوفة من احلالة 

لهية، وفيها  ن�صاني������ة العادية اإىل احلالة الإ الإ

يبدو الحّتاد بني املتحابنَي يف اأعمق �صوره، 

وتبدو فكرة احللول باأبهى �صورها من خالل 

تل������ك الت�صكيالت التي تعتم������د على الت�صبيه 

ب������ني �صورٍة اأر�صيٍة للم������زج واحللول مادتها: 

اخلم������رة / امل������اء، وبني �ص������ورة اإلهية علوية 

مادتها: الروح.

ويف حم������اولت ال�صاعر املت�صّوف للتعبري 

لهي يتعّم������د اأن ياأتي يف ت�صكيل  ع������ن حبه الإ

ن�ص������اين املتداولة  �ص������وره مبفردات احلب الإ

حداق- العيون-  أة- الأ وكل ما يّت�صل به )املرا

ال�صوق..( فهي املفردات التي تو�ّصف احلالة 

الغرامية التي يحياها، كقول ابن الفار�س: 

ْح���داِق َواملَهِج ِك االأ ما َب��نَي ُم��ْع��رَتَ

َح���َرِج اإث���ٍم وال  ِب��ال  القتيُل  اأن���ا   

ْع������ُت َق���ْب���َل ال���َه���وى ُروِح�����ي ملا  وَدَّ

عيناَي مْن ُح�صِن ذاَك املنَظِر الَبهِج

ْج���ف���اُن َع���نْيٍ ِم��ْن��َك ���ص��اِه��رٍة هلّلِ اأَ

ِج �صَ بالَغراِم  وَق��ْل��ٍب  اإليَك  وقًا  �صَ

����ُل��������������ٍع َن���َح���َل���������������ْت َك��������اَدْت  َواأَ�����صْ

)27(
ى ِمَن الِعَوِج ِمَن اجَلوى َكِبدي احَلرَّ

حداق-  حيث ترتّدد مفردات من مثل) الأ

املهج- القتيل- اله������وى- نظرات- اجلوى- 

 عن احلالة الت������ي يعي�صها 
ّ

الغ������رام..( لتع������رب

ال�صاعر، ويدعو املتلقي لختبارها يف الوقت 

نف�صه.

تتكّرر اللوحات عن������د ال�صاعر ال�صويف، 

ويظه������ر اإبداع������ه يف ا�صتخ������دام املف������ردات 

العتيادي������ة املتداول������ة ليج�ّص������د من خاللها 

له واحّتاده به، فتحّول تلك الفل�صفة  ع�صقه لالإ

ن�صاين اإىل احلب  الت������ي ينطلق منها احلب الإ

ّنه اختار املطل������ق تطبيقاً فكرياً  ال�صم������ويل لأ

وفل�صفياً له.

لهية:   2- اخلمرة االإ

آثارها  دراك الب�رصي مادية ا اخلمرة يف الإ

ح�صّية، لكّنها يف اإدراك ال�صويف رمز يو�صله 

لهي ال������ذي ي�صعى من خالله  اإىل الوج������د الإ

لهي������ة، فتبدو ن�صوة  اإىل الحّت������اد بالّذات الإ

هذا الوجد وهذا الحّتاد جم�ّصدة من خالل 

اخلمرة، كم������ا هي عند اب������ن الفار�س حني 

يقول:  

ْبنا على ذْكِر احَلبيِب ُمدامًة �رَشِ

)28(
كْرنا بها ِمن قبِل اأْن ُيخَلَق الَكرُم �صَ

أ�صكره،  لهية هو الذي ا اإّن جمال الّذات الإ

أزلية م������ن �صفاتها،  وه������ذا اجلمال �صف������ة ا

ح�صا�س به عل������ى هذا النحو �صيءٌ خارٌق  والإ

ح�صا�س  ّن ال�صويف ليتمّثل هذا الإ للطبيعة لأ

مباديت������ه لكّنه ي�صعر به يف اأعماقه، ويراه يف 

املخلوقات كلها.

  وتاأخ������ذ اخلمرة ورمزيتها عند ال�صاعر 

أ�ص������كالً متع������ّددًة، كم������ا تعرّب عن  ال�ص������ويف ا

اأحا�صي�س متع������ّددة، في�صورها ابن الفار�س 

ب�صورة اأخرى قائاًل:
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��ف��اٌء وال َم���اٌء وُل��ْط��ٌف والَه���وا ���صَ

ِج�����ص��ُم وال  وروٌح  َن����اٌر  وال  وُن�����وٌر 

َحديُثها ال��ك��ائ��ن��اِت  ك���لُّ  َم  َت���َق���دَّ

ُم كٌل هناَك وال َر�صْ قدميًا، وال �صَ

اأٌب يل  واأَدُم  َك�����رٌم  وال  َف��َخ��م��ٌر 

اأمُّ  ����ه����ا  اأمُّ ويل  والَخ����م����ٌر  وَك�������ْرٌم 

واين يف احَلقيقِة تابٌع وُلْطُف االأَ

ِللْطِف املَعاين واملَعاين بها تْنُمو

واحٌد والُكلُّ  فريُق  التَّ وَقَع  وَقد 

َكرُم باُحنا  �صْ واأَ َخْمٌر  رواُحنا  فاأَ

بْعَدها والب��ع��َد  قْبٌل  َقْبَلها  وال 

)29(
بعاِد فهَي لها َحتُمُ ُة االأّ وقبليَّ

اإنها خمرة قدمية تقّدمت كل الكائنات، 

زل  �صياء قامت، فقد وجدت منذ الأ ومنها الأ

ب������د، وقد منحه������ا ال�صاعر  و�صتبق������ى اإىل الأ

أنها اأ�صل الوجود، من هنا  اأو�صاف تدل على ا

لهية. هي ترمز اإىل الّذات الإ

 واملقط������ع ال�صع������ري، كما ن������راه، لوحة 

زخرفية توّل������دت العالمات الل�صانية فيه من 

بع�صها بع�ص������اً كاأّنها �صل�صل������ة من الوريقات 

التي تهند�س وجتّم������ل اأماكن العبادة فت�صعر 

له الواحد.  الّناظ������ر اإليها بفي�س احل������ب لالإ

أّن ال�صاعر يف ق�صيدته هذه بات  وقد نعتقد ا

كالفّن������ان الذي ينظر اإىل الكرم الذي تعت�رص 

منه اخلم������رة ليكّون لوح������ة فنّية من خالل 

غ�صان-  وراق- الأ عنا�رصها الطبيعي������ة) الأ

العناقي������د- ت�صابك الكروم..( واأي جزٍء منها 

، وتاأتيه الن�صوة احل�صّية من 
ّ

ي�صعر بوجود ال

خالل تلك الت�صكيالت. 

أّن العالقة  بالنظ������ر اإىل ما تقّدم جن������د ا

�صالمي وال�صعر ال�صويف  التي ربطت الفن الإ

أ�ص�س فكرية  يف املرحلة العبا�صية قائمة على ا

جتع������ل العمل الفن������ي ل يقف عن������د حدود 

ال�ص������كل اخلارجي اإمنا يتخّط������اه ليقوم على 

أ التعا�ص������د الداخلي للمعاين من خالل  مبدا

زخرفة اللوحة الفني������ة اأو من خالل ت�صكيل 

ال�صورة ال�صعرية. ومن هنا ميكننا اأن نقول:

1- تنبع القيمة الفنية لهذين الفنني من 

تلك احلالة العميقة التي يج�ّصدانها، وترتك 

أنهما ل يق�صدان  آثاره������ا لدى املتلقي، م������ع ا ا

اجلمال الفن������ي لذاته ول ال�صناعة ال�صعرية 

نهما يوؤمن������ان بغاية  م������ن حيث هي، اإمن������ا لأ

فكري������ة معينة يهدف������ان اإىل الو�ص������ول اإليها 

فتقودهم������ا اإىل ذلك اجلمال الفني املتج�ّصد 

بداعية. نتاجات الإ يف تلك الإ

أ�صلوب التكرار  يقاع النا�صئ ع������ن ا 2- الإ

ال������ذي ن������راه يف العنا�������رص امل�صتخدم������ة يف 

�صالم������ي وال�صعر ال�صويف من خالل  الفن الإ

تك������رار عن�رص معني يف اللوح������ة الت�صويرية 

أو مف������ردة بعينها يف اللوح������ة ال�صعرية« عرب  ا

م�صافات زمنية حم������ّددة، لي�س جمّرد تنظيم 

، اإمنا يتوّل������د عنه حالة 
)30(

�صكل������ي حم�������س«



�صالمي وال�صعر ال�صويف العبا�صي احلوار الالمرئي بني الفن الإ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   422008

�صحرية ميك������ن و�صفه������ا بالروحانية، ترتك 

اأثرها اجلمايل على الت�صكيل الفني الداخلي 

للعنا�رص، وعلى املتلقي يف الوقت ذاته.

3- ا�صتط������اع ال�صاعر/ الفّنان من خالل 

 
ٍ

ٍ اإيقاعي
خل������ق ت�صكيل فني قائم على نظ������ام

واإيحائ������ي يتجاوز حدود املعن������ى املبا�رص، اأن 

ينّبه ذاك������رة املتلقي لعامٍل اأخ������ر، فاأعطى كلَّ 

خر  رمز معنيني، اأحدهما ظاهر مبا�رص، والأ

باطني اإيحائي.

4- هن������اك لغ������ة رمزية خا�ص������ة بال�صعر 

ال�صويف تعتمد على الدللت اخلا�صة بلغة 

املت�صوف������ة الفكري������ة التي تتجلّ������ى مبعناها 

الوا�ص������ع مبا هي عليه؛ �صوت و�صورة، اإ�صارة 

وعبارة، عر�س وجوهر، فال تتاأّتى من ظاهر 

القول بل من ال�صورة التي يحملها.

أّن احلوار الداخلي والتمازج  من هنا نرى ا

�صالمي وال�صعر ال�صويف  القائ������م بني الفن الإ

يجعل تلك ال�صور املتبادلة بينهما تتم باإمعاٍن 

م�صب������ق وق�صديٍة وا�صح������ة، ما يجعلنا منعن 

التفكري يف املنطلقات الكونية التي خرج من 

�صالمي وال�صعر ال�صويف يف  خالله������ا الفن الإ

�صا�صية:  الع�رص العبا�صي ومنها التكوينات الأ

قطار،  النقطة، اخل������ط، الدائرة، اأن�صاف الأ

امل�صافة، البع������د، القرب، التجاور،.. وغريها 

قوال  م������ن املفهوم������ات الت������ي تتجلّ������ى يف الأ

ال�صعرية واللوح������ات الفنية ومتنح لكل منها 

أو�صع ودللت اأعمق. معاين ا
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يف الوعي اللغوي

ميي������ل املرء اإىل اأن احلديث عن التحديات الت������ي تواجه اللغة العربية يف 

ولوية لتنمية الوعي اللغوي وجتليات هذا  م�صريتها احلياتية يجب اأن يعطي الأ

أم������ة اللغة العربية، وذلك ملا يالحظ من  أبناء ا الوع������ي املعنوية والعملية لدى ا

ق�صور خطري يف هذا اجلان������ب من �صخ�صياتهم الثقافية، وتكوينهم الفكري، 

و)م�صتقب������ل اللغة العربي������ة مرتبط دون �ص������ك بتكوين وعي لغ������وي جديد.. 

يف وعي امل�شكلة اللغوية العربية

باحث واأ�صتاذ جامعي �صوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�صيب. 

❁

˜

❁
د. حممد عبدو فلفلد. حممد عبدو فلفل
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همي������ة اللغة  وه������ذا الوعي يكون م������دركاً لأ

داة  نها الأ بو�صفها اأهم �صم������ات النتماء، ولأ

وىل للتعب������ري والتفك������ري، وال�صمة املحددة  الأ

ن�صان.. واإتق������ان اللغة القومية  ن�صاني������ة الإ لإ

�صم������ة من �صمات اكتم������ال ال�صخ�صية يف كل 

الدول املتقدمة، والوعي اللغوي املن�صود من 

�صاأنه اأن يحدد النظ������رة امل�صتقبلية الواعية، 

فالعربي������ة لي�صت جمرد ما�������س وتراث، لذا 

فالوع������ي باأهميته������ا وبتنميته������ا وتطويرها 

.
)1(

�رصوري ل�صتمرارها(

ال�ص������يء  وع������ي  اأن  بالذك������ر  واجلدي������ر 

يعن������ي اإجرائي������اً اإدراك ماهيت������ه كما يعني 

بي������ان ما له وما عليه، وذل������ك ملعرفة قدرته 

عل������ى ال�صتمرار يف احلي������اة، وعلى مواجهة 

�صياء يف  التحديات املفرو�صة على طبيعة الأ

خمتلف امليادين، ي�ص������اف اإىل ذلك اأن وعي 

ال�صيء يعني فيما يعنيه الوقوف على حقيقة 

م�صاكله، لو�صع احللول الناجعة ملعاجلتها كما 

يعن������ي اإدراك اأهميته يف حياتنا و�صخ�صياتنا 

فردياً واجتماعياً ودينياً وح�صارياً و�صيا�صياً، 

مما يف�صي اإىل ا�صت�صعارنا حلقيقة انتمائنا 

لل�ص������يء الذي نعيه مدرك������ني ما يرتتب على 

ح�صا�س العايل بامل�صوؤولية  هذا النتماء من الإ

جتاه������ه، وما يرتتب على ه������ذا النتماء من 

املبادرة اإىل فع������ل كل ما من �صاأنه �صيانة ما 

ف�صاح  نعي������ه، وكل ما من �صاأنه العمل على الإ

يف املجال له ليقوم بدوره يف خمتلف جوانب 

حياتنا، وتوفري ال�صب������ل املي�رصة لتاأديته دوره 

هذا.

أبرز  وغن������ي عن التاأكي������د اأن اللغ������ة من ا

أف������رداً وجمتمعات وديانات  مكونات حياتنا ا

بعاد للغة  وح�ص������ارات واأمماً، وكل ه������ذه الأ

ن ذلك  تعني �������رصورة تنمية وعينا اللغوي، لأ

بعاد  يعن������ي بال�رصورة وعينا اأهمي������ة هذه الأ

يف حياتن������ا كما يعني تاأجيج الوعي بالنتماء 

بعاد املفرو�س معظمها  احلقيقي اإىل هذه الأ

أبينا بغ�س النظر عن اأهوائنا  أم ا علينا �صئنا ا

وعقائدنا، فمن املوؤكد علمياً اأن اللغة لي�صت 

مة التي  جم������رد و�صيلة للتوا�صل بني اأفراد الأ

أداة  تتكلمها، فه������ي على امل�صتوى الف������ردي ا

ن�ص������ان، وبها يتجلى العامل يف ذهنه  لتفكري الإ

أبعاده املادية واملعنوية، وبها تتجلى  مبختلف ا

القوان������ني والت�صنيف������ات الناظم������ة لطبيعة 

�صي������اء التي يتكون منها الع������امل من حولنا  الأ

أبعاده ومكوناته  كما يرتاءى لنا يف خمتل������ف ا

وجتليات������ه املادية واملعنوية والروحية، فاللغة 

كما يقول فيل�ص������وف التاأويلية هان�س غيورغ 

غادا ماير )لي�صت جمرد و�صيلة داخل ف�صاء 

�صكال الرمزية، فهي تقيم ف�صاًل عن ذلك  الأ

عالقة متينة مع الوحدة الكامنة للعقل، يتم 
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خري يف اللغة ب�صكل توا�صلي..  اإجناز هذا الأ

لي�صت اللغة جمرد حدث.. كل معرفة اإن�صانية 

ول  للعامل تكون اللغة و�صيطاً لها، والتوجه الأ

نحو الع������امل يتم عرب التم������رن والتدرب على 

اللغة. لي�������س هذا كل �ص������يء، لغوية وجودنا 

م������ر كل ميدان  يف الع������امل تع������م يف نهاية الأ

أي�صاً )اللغة   ويقول غ������ادا ماير ا
)2(

التجربة(

يف �صلب الهتمام������ات الفل�صفية باعتبارها 

�صا�ص������ي لكتمال وجودنا يف العامل،  النمط الأ

و ه������ي ال�صكل الذي ينط������وي على �صموليته 

.
)3(

تاأ�صي�س وت�صكيل العامل(

أم������ا البع������د القومي للغة فق������د اأو�صحه  ا

بج������الء املنظ������رون للفكر القوم������ي يف حياة 

، وق������د قال قائلهم )اللغة 
)4(

ال�صعوب والأمم

مة الناطقة به������ا كال مرتا�صاً  جتعل م������ن الأ

خا�صع������اً لقوانني، اإنها الرابطة الوحيدة بني 

 ويف هذا 
)5(

ذه������ان( ج�ص������ام وعامل الأ عامل الأ

أ�صتاذنا الدكتور مازن املبارك  ال�صي������اق يقول ا

)الوحدة اللغوية متهي������د للوحدة ال�صيا�صية، 

تدف������ع اإليها، ث������م حتافظ عليه������ا.. ول يبلغ 

مة مداه  الوعي ال�صيا�ص������ي والقومي عند الأ

بع������د م������ا مل يق������رتن بوعي لغ������وي �صليم..  الأ

م������ة بحماية اأر�صها فقط،  ولي�صت حماية الأ

.)6(
ولكن بحماية لغتها(

أما البعد الديني للغة فيتمثل بكون بع�س  ا

اللغ������ات لغات لكت������ب �صماوي������ة، مما يعطي 

أو قيمة ديني������ة متثل �صمانة  اللغ������ة قد�صية ا

م������ن ال�صمانات التي تف�ص������ح يف املجال للغة 

يف احلياة، واإذا م������ا اأ�صيف اإىل ذلك العامل 

ال�صيا�ص������ي اأمكن بعث اللغ������ة من جديد بعد 

اأن تكون قد �صارفت عل������ى الفناء، اأما اللغة 

العربية فهي املثال التاريخي احلي ال�صاطع 

يف هذا ال�صياق، فهي لغة القراآن الكرمي الذي 

يعد كتاباً �صماوياً ي�رصع لر�صيد ب�رصي يتمثل 

مبلي������ار م�صلم يف خمتلف اأرج������اء العامل، وكل 

أتاح للعربية من النت�صار والدميومة ما  ذلك ا

مل يتح اإل لقلة من اللغات العاملية، مما جعل 

 م�صريها مب�صري 
)7(

املعنيني به������ا يربط������ون

الر�صالة الدينية التي توؤديها، فاللغة العربية 

عن������د امل�صلم م������ن الدي������ن، ومعرفتها فر�س 

واجب، فاإن فهم الكتاب وال�صنة فر�س، وما 

 )8(
ل يت������م الفر�س الواجب اإل به فهو واجب

واجلدي������ر بالذك������ر اأن املو�صوعي������ة العلمية 

متلي عل������ى املعني بدرا�صة واق������ع وم�صتقبل 

اللغة العربية اأن ياأخذ ر�صالتها الدينية بعني 

العتب������ار بغ�س النظر ع������ن موقفه من هذه 

أثر ملمو�س يف  الر�صال������ة، وذلك ملا لها م������ن ا

حي������اة املعنيني بها، وملا له������ا من اأثر يف حال 

اللغة العربية حا�رصاً وم�صتقباًل.

أما البعد احل�صاري للغة فمن املقومات  ا

�صا�صي������ة يف حياتها، فهي منجز ح�صاري،  الأ
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وه������ي يف الوقت نف�ص������ه احلامل 

التي  م������ة  لالأ رث احل�صاري  ل������الإ

تتكلمه������ا، وه������ي حام������ل حافظ 

فاع������ل فيما يحم������ل ومنفعل به، 

أ�صا�ص������ي من عوامل  وهذا عامل ا

حر�������س الأمم عل������ى لغاتها حية 

فاعل������ة، وذلك بغر�������س توا�صلها 

مع اإرثها احل�صاري ملا لذلك من 

اأثر يف حمافظتها على �صخ�صيتها 

امل�صتقل������ة واملميزة له������ا عن �صائر 

أي�صاً من دور  الأمم، وملا لذل������ك ا

رث يف خدمة  يف جع������ل ه������ذا الإ

تعزيز موقعها احل�صاري والعلمي 

الراه������ن وامل�صتقبل������ي، ول يخفي 

على املعن������ي اأن اللغة العربية لغة 

ح�صارة ممتدة تاريخي������اً خم�صة ع�رص قرناً، 

وهي ح�صارة حافلة بتنوع معريف وديني يعد 

ح�صانة من ح�صانات ه������ذه اللغة ملا له من 

�صالمية،  م������ة العربية والإ اأهمية يف حياة الأ

ومل������ا له من اأهمية ل������دى املعنيني باحل�صارة 

�صالمي������ة خا�ص������ة واحل�صارة  والإ العربي������ة 

ن�صانية عام������ة يف خمتلف اأنحاء املعمورة،  الإ

أثر ه������ذا البعد  وق������د نبه يوهان ف������ك على ا

احل�صاري يف حياة اللغة العربية قائاًل )لقد 

برهن ج������ربوت الرتاث العرب������ي التالد على 

أن������ه اأقوى من كل حماولة يق�صد بها زحزحة  ا

.
)9(

العربية الف�صحى عن مقامها امل�صيطر(

بعاد الفردية  وبعد فبتنمية وعينا لهذه الأ

والديني������ة واحل�صاري������ة والقومي������ة للغتن������ا 

العربي������ة، وبا�صتنها�صنا وا�صت�صعارنا لبواعث 

ي  بعاد يح�صن اأن منهد لأ النتماء اإىل هذه الأ

حديث عن مواجهة ه������ذه اللغة ملا يحد من 

أو يعك������ر �صفو حياتها، وذلك يف  انت�صارها، ا

�صوء بيان مقوم������ات ا�صتمرارها يف احلياة، 

أدائه������ا لدورها يف خمتلف  وبيان معوق������ات ا

أثناء ذلك ما اأمكن �صبل  امليادين مقاربني يف ا

أو التخفف من هذه املعوقات. التخل�س ا
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اأواًل: مقومات اللغة العربية 

1- ن�صج اللغة العربية

من امل�صلم به اأن اللغة العربية من اللغات 

العاملي������ة التي تتحل������ى بدرجة م������ن الن�صج 

داء دورها  أية لغة لأ ال������ذي يجب اأن تت�صم به ا

املن�صود يف خمتلف ميادين احلياة، واأدل دليل 

على ذلك قدرتها عل������ى التعبري عن خمتلف 

�صالمية  معطي������ات ح�صارتن������ا العربي������ة والإ

على مر قرون خلت حت������ى يوم النا�س هذا، 

ي�صاف اإىل ذلك اأن اللغة العربية حظيت يف 

�صالمية  طور من اأطوار احل�صارة العربية الإ

بانت�صار عاملي وا�صع جعلها يف مقدمة اللغات 

ال�صائ������دة عاملياً يف تل������ك املرحلة، واجلدير 

بالذك������ر اأن ن�ص������ج اللغة العربي������ة مما علل 

به اللغوي الفرن�ص������ي جوزيف فندري�س هذا 

النت�صار العاملي لهذه اللغة، وذلك يف معر�س 

تف�صريه ل�صيادة بع�س اللغات عاملياً حيث قال 

)الق������درة على النت�صار الت������ي ن�صاهدها يف 

أو ال�صامية  وروبية ا بع�س اللغات الهندية والأ

كاللغ������ة العربية مث������اًل ترجع ب������ال �صك اإىل 

أ�صباب معقدة، ولكن القيمة الذاتية للغة لها  ا

 ويف ال�صياق نف�صه 
)10(

يف ذل������ك ن�صيب كبري(

مريك������ي يارو�صالف  نذكر ق������ول الباحث الأ

�صتتكيفت�������س )من املوؤك������د.. اأن اللغة العربية 

لغة متميزة، لقد عا�ص������ت خم�صة ع�رص قرناً 

مل تتغ������ري يف جوهرها تغ������رياً جوهرياً.. لقد 

ا�صتطاعت اأن تعرب عن ال�صيء وما يقابله، لقد 

عرفت بالب�صاطة البالغة، وبالتعقيد ال�صديد، 

بالوجدان ال�صويف، وبالنغما�س يف الدنيوي، 

ت حيوية يف  بالتوقد والنطفاء، لق������د امتالأ

ع�ص������ور بهائها، ووا�صلت طريقها يف ع�صور 

أق������رب ما تكون اإىل البيات  حمنتها يف حالة ا

ال�صت������وي، ولكنها حني نه�صت م������رة اأخرى 

كانت هي اللغة ذاتها. وقد يرجع القول باأن 

العربية قد عا�صت ف������رتة طويلة من الزمن، 

وما تزال متتل������ك احليوية لتنت�رص من جديد 

اإىل عوام������ل دينية واجتماعية، ولكن قدرتها 

عل������ى النت�صار كما، وقدرتها على الحتفاظ 

بكمالها وبخ�صائ�صه������ا اجلوهرية كيفا هي 

.
)11(

مزايا اللغة على �صبيل احل�رص(

واجلدي������ر بالذك������ر اأن هذي������ن الباحثني 

خالفاً ملن يوظف فر�صي������ة احلتمية اللغوية 

 )12(
تدلي������اًل عل������ى ق�ص������ور اللغ������ة العربي������ة

ي�صدران فيما ذهبا اإليه عن حقيقة علمية، 

مفاده������ا اأن اللغ������ة العربية متت������از بالقدرة 

الكامن������ة بالقوة على اإيج������اد �صيغ وتراكيب 

لغوية جدي������دة تغني لغتن������ا، وجتعلها قادرة 

على ا�صتيعاب م�صتجدات احلياة يف خمتلف 

ميادينها ف�)امل�صتويان النحوي وال�رصيف لهذه 

اللغة بنيت������ان قيا�صيتان يجري وفقهما �صوغ 
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قيا�صي مط������رد وتقليد حمفوظ، والتطور يف 

هذه احلالة ل يكون بابتداع اأ�صوات جديدة 

أو باخرتاع �صيغ واأوزان ل عهد للعربية بها،  ا

أو تبديل نظام اجلملة، بل يكون �صمن هذه  ا

نظم������ة وداخلها ول يعن������ي ذلك بال�صبط  الأ

ن يف اجلانبني  ت�صييق������ا مل�صالك ال������كالم لأ

النحوي وال�������رصيف ق������درات توليدية كامنة 

أن�صاقاً  وم�صتمرة، ل اأعداداً م������ن الكلمات وا

 وه������ذا كله يعني 
)13(

م������ن اجلمل حم������ددة (

اأن لغتن������ا يف طبيع������ة بنائه������ا �صاأنها يف ذلك 

�ص������اأن كل لغ������ة كاملة الن�ص������ج حتمل عن�رص 

فادة  التج������دد واحلياة اإن اأح�ص������ن اأهلوها الإ

من منهجه������ا يف القيا�س وال�صتقاق والنحت 

والتعري������ب، واملجاز والتط������ور الدليل وغري 

ذلك م������ن ال�صب������ل الكفيلة اأن تنم������ي الرثوة 

اللفظي������ة للغ������ة العربية تنمي������ة جتعلها لغة 

ت�صتجيب للتعبري عن خمتلف معطيات احلياة 

اجلدي������دة، ويف هذا ال�صدد ن�صري اإىل حاجة 

اللغة العربية اإىل �صيء م������ن التنمية اللغوية 

املتمثلة بعملي������ة واعية هادفة اإىل اأن يحدث 

يف اللغ������ة تغيري حم������دد ومن�ص������ود، والتنمية 

اللغوي������ة بهذا املعنى مو�ص������وع مهم يف اإطار 

الهتمام املتزايد بالق�صايا يف الدول النامية، 

فتنمية امل�صطلحات للوفاء مبتطلبات احلياة 

املعا�رصة ينبغي اأن تك������ون على قواعد ثابتة 

أبناء اللغة، وتعد التنمية اللغوية �رصورة  عند ا

دائم������ة، فاحلي������اة متغرية، ومن ث������م يتطلب 

التعب������ري عنه������ا تو�صيعاً متج������دداً ملفرداتها، 

أي�صاً تقن������ني هذا اجلديد وتدوينه  ويتطلب ا

 )14(
أبناء اللغة على نحو يحظى بالقبول بني ا

ومم������ا ل �صك فيه اأن اللغة العربية ي�صاندها 

يف ه������ذه التنمية اللغوي������ة املن�صودة مرجعية 

معياري������ة نظرية تتمثل مبنظوم������ة القواعد 

حكام التي جردها لها علماوؤها على مر  والأ

ع�ص������ور حياتها، ومرجعي������ة معيارية عملية 

�صالمية  تتمثل باملدونة اللغوي������ة العربية والإ

املمتدة من الع�رص اجلاهلي حتى يوم النا�س 

هذا، اإىل غري ذلك من عوامل ح�صانة اللغة 

العربية التي �صنعر�س لها يف الفقرة التالية 

من هذه الدرا�صة.

2- عوامل ح�صانة اللغة العربية.

اأ - املرجعية املعيارية النظرية.

حكام  واملراد بذلك جمموعة القواعد والأ

أئم������ة اللغة العربي������ة لتكون  الت������ي جرده������ا ا

و�صيل������ة م�صاعدة من و�صائل التمكن من هذه 

اللغة، ويف ه������ذا ال�صدد يق������ول يوهان فك 

)لق������د تكفلت القواعد الت������ي و�صعها النحاة 

الع������رب يف جهد ل يع������رف الكلل، وت�صحية 

عجاب بعر�������س اللغة الف�صحى،  جديرة بالإ

وت�صويره������ا يف جميع مظاهرها، من ناحية 
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�صوات و ال�صيغ وتركيب اجلمل، ومعاين  الأ

املفردات على �ص������ورة حميطة �صاملة بحيث 

�صا�صية عندهم م�صتوى من  بلغت القواعد الأ

الكم������ال ل ي�صمح بزي������ادة مل�صتزيد، ولتزال 

�صا�صية املذكورة تعد اللغة العربية  القواعد الأ

لغ������ة مت�رصفة مبعنى الكلم������ة حمافظة على 

 )15(
ع������راب والت�رصفات املختلفة( نهايات الإ

أنه على ما لهذه املرجعية  واجلدي������ر بالذكر ا

أبنائها يح�صن  من اأهمية يف حي������اة العربية وا

اأن يك������ون تعاملنا معها اأخ������ذاً بعني العتبار 

امل�صاألتني التاليتني:

وىل ه������ي اأن هذه املرجعي������ة املعيارية  الأ

النظرية مرجعية متورمة حافلة بالكثري من 

حكام التي ل تخدم ل من قريب  القواعد والأ

ول م������ن بعيد عملية امتالكنا ملهارة التحدث 

بلغتن������ا، وهذا يعني �������رصورة تنقية مرجعية 

اللغة ه������ذه مما ل يخدم ه������ذه العملية من 

ح������كام، ذل������ك اأن در�صنا للغة  القواع������د والأ

غلب -وهذه هي امل�صاألة  عم الأ العربية يف الأ

الثاني������ة فيم������ا نحن في������ه- كان وما يزال ل 

يفرق بني الدر�������س العلمي للغة وبني در�صها 

غرا�������س تعليمية، وهو مانزال نلم�صه مثاًل  لأ

يف مق������ررات النحو وال�رصف املعمول بها يف 

اأق�صام اللغة العربية، ومن ال�رصوري منهجياً 

مراع������اة الف������وارق يف الغر�س م������ن درا�صة 

ن الغر�������س العلمي م������ن درا�صتها  اللغ������ة، لأ

يعن������ى بق�صاي������ا ل يعن������ى به������ا يف درا�صتها 

غرا�������س تعليمية، ويف ه������ذا ال�صياق يقول  لأ

اأحد الباحثني )يقدم اليوم للطالب من اأجل 

تعليمهم العربي������ة النحو يف �صورته الل�صانية 

الراقية ممزوجاً بالنحو يف �صورته املتاأخرة 

عند املعلمني، فاإذا به خليط، ل هو يف نحو 

العلم������اء كله، ول هو يف نحو املعلمني كله، ل 

هو يف علم اللغة العام، ول هو يف علم اللغة 

التطبيقي، ثم ين������ادي املنادي باإ�صالحه من 

 ويف 
)16(

�صكال( غري نظر حقيقي اإىل منبع الإ

أبو املكارم  ال�صياق نف�صه يقول الدكتور علي ا

)اإن النحو التعليمي ي�ص������كل م�صتوى خمتلفاً 

عن النحو على م�صت������وى البحث العلمي، بل 

اإن ال�������رصورة تقت�صي اأن مييز الباحثون بني 

هذي������ن امل�صتويني من البح������ث النحوي عند 

 )فالنحو 
)17(

و�ص������ع املنهج النحوي التعليمي(

التعليمي -كما ي������رى الدكتور متام ح�صان- 

يعطي القواعد، ويحت������م مراعاتها، والنحو 

العلمي ي�صتق������ري الن�صو�س، وي�صتنبط منها 

ول قيا�صي، والثاين ا�صتقرائي،  القواعد، فالأ

ول قاعدة  ول معياري والثاين و�صفي، والأ والأ

أثناء  تراعى، والثاين بحث ي�صجل و�صف اللغة ا

 )18(
عملها يف مرحلة م������ن مراحل وجودها(

وهذا الكالم من �صيخ الو�صفيني العرب فيه 
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حتذي������ر من خطورة احلر�������س املحموم على 

توظيف ما ي�صتجد م������ن الدرا�صات الل�صانية 

احلديث������ة يف تعليم العربي������ة بدعوى التو�صل 

باملو�صعية واملنهجية العلمية يف درا�صة هذه 

اللغة، فالت�صارع الذي ي�صهده تتايل النظريات 

الل�صاني������ة احلديث������ة يح������ول دون التثبت من 

ج������دوى توظيف معطيات هذه النظريات يف 

 كما يرى بع�صهم.
)19(

علم اللغة التطبيقي

أنه بغ�س النظر ع������ن موقفنا من  عل������ى ا

ه������ذه املعيارية النظري������ة املتمثلة مبا جرده 

العلم������اء له������ذه اللغة م������ن قواع������د واأحكام 

ينبغي تاأكيد م������ا هو معروف من اأن اللغة ل 

يكف������ي لمتالك مهارة التحدث بها اأن نتعلم 

قواعده������ا، فمعرفة قواعد اللغ������ة ح�صيلة 

معرفي������ة ل تك�صب بال�رصورة مهارة التحدث 

بها، بل ت�صاعد على ذلك، ولهذا من املاألوف 

اأن تقف عل������ى درا�صة معنية مب������ا نحن فيه 

 )20(
عنوانها )لي�س بالنحو وحده نتعلم اللغة(

وله������ذا اأي�صا يجب األ ننتظر من تعلم النحو 

أو تعليم������ه اأكرث مما ينبغي فيما نحن ب�صدد  ا

احلديث عنه، بل ينبغي التعويل يف ذلك على 

اإ�صاعة امل�صت������وى اللغوي ال�صليم ما اأمكن يف 

املحيط ال������ذي ين�صاأ فيه متعل������م اللغة ن�صاأة 

جتعل������ه متكلم������اً وم�صتمعاً ميار�������س ن�صاطاً 

لغوي������اً اأقرب ما يك������ون اإىل ال�صالمة، فاللغة 

مهارة تكت�صب باملران واملحاكاة قبل اأن تقوم 

القواعد هذه املهارة.

ب- املرجعية املعيارية العملية.

واملراد به������ذه املرجعية املدون������ة اللغوية 

�صالمي������ة املمت������دة تاريخياً من  العربي������ة والإ

الع�رص اجلاهلي من عمر العربية اإىل يومنا 

ه������ذا، واملتنوعة معرفي������اً تنوعاً عن خمتلف 

دبية  ميادين املع������ارف العلمية والفني������ة والأ

مة  أبناء الأ والدينية، وهو تنوع يتع������ذر على ا

�صالمية، وعلى املعنيني بح�صارة  العربية والإ

مة اأن ي�صتغنوا عنه، مما يجعل تعلم  ه������ذه الأ

�صا�صي لتوا�صلهم مع هذا  العربي������ة العامل الأ

رث احل�صاري والديني الذي تعد العربية  الإ

ال�صبيل الوحيد للو�صول اإليه.

 ج - الر�صيد الب�رشي للغة العربية. 

غني عن البي������ان اأن من عوامل ح�صانة 

أية لغة عدد املتكلمني بها، واجلدير بالذكر  ا

اأن اللغ������ة العربي������ة حتظى بر�صي������د ب�رصي، 

وبانت�صار جغرايف م�صج������ع بغ�س النظر عن 

امل�صت������وى اللغوي له������ذا النت�صار، وعن عدم 

ا�صتف������راد العربية فيه، فاللغة العربية عمليا 

ثامنة اإح������دى ع�رصة لغة عاملية ي�صتخدم كال 

منها اأكرث من خم�صني مليون ن�صمة، فالعربية 

أبناء دول  لغة ما يقرب 140مليون ن�صمة من ا

اجلامع������ة العربية البال������غ عددهم نحو 160 
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ي�ص������اف اإىل ذلك اأن العربية اللغة 
 )21(

مليون

الدينية ملليار م�صلم يف العامل.

واجلدي������ر بالذك������ر اأن م������ا متت������از ب������ه 

العربية م������ن ر�صيد ب�رصي، وامتداد جغرايف 

وا�ص������ع مم������ا يعزز فر�������س التمك������ني لها يف 

احلا�������رص وامل�صتقبل، فه������ي اللغة امل�صتهدفة 

ملخاطب������ة الناطق������ني بها من قب������ل املعنيني 

غرا�س اقت�صادية  باأبناء املنطقة العربي������ة لأ

و�صيا�صية واإعالمية واإعالنية ويف املنظمات 

الدولي������ة، )فقد دخلت اللغ������ة العربية عدداً 

قليمية والعاملية،  م������ن املنظمات الدولي������ة الإ

فهي بطبيعة احل������ال لغة العمل يف اجلامعة 

العربية، وهي اإحدى لغات العمل يف منظمة 

فريقي������ة، ويف منظم������ة املوؤمتر  الوح������دة الأ

�صالمية للرتبية  �صالمي، ويف املنظم������ة الإ الإ

أم������ا يف منظمة اليون�صكو  والعل������م والثقافة، ا

فق������د اأ�صبح������ت العربي������ة من������ذ 1970 لغة 

نكليزية  العمل ال�صاد�ص������ة اإىل جانب اللغة الإ

والرو�صية،  وال�صينية  �صبانية  والإ والفرن�صية 

ودخلت اللغة العربي������ة بعد ذلك اإىل منظمة 

غذية والزراعة وغريهما،  الأمم املتحدة، والأ

ويف هذا كله جمال كب������ري لدعم مكانة اللغة 

 )22(
العربية ب������ني اللغات العاملي������ة املعا�رصة(

عالمية الورقية  وذلك مبختل������ف الو�صائل الإ

لكرتونية املقروء ة واملكتوبة وامل�صموعة،  والإ

وه������ذا ي�صاعد على خلق من������اخ لغوي عربي 

ينحو نحو ال�صالمة والتفاوؤل مب�صتقبل لغتنا 

اإذا م������ا اأح�صنا ا�صتثمار ه������ذه املعطيات يف 

حياة العربية، وذلك ل يكون اإل بالتخطيط 

اللغوي الواعي والهادف الذي يو�صع للعربية 

أنها  الف�صيح������ة، ويف�صح لها يف املجال، ذلك ا

لغة مزاحمة يف عقر دارها بعامياتها وبلغات 

أخ������رى تربطها به������ا عالقة حوار  اأجنبي������ة ا

ومناف�صة حيناً وعالقة �رصاع حيناً اآخر. 

ثانيًا: معوقات اللغة العربية

عداد اللغوي اأ- التق�صري يف االإ

من امل�صلم ب������ه اأن اللغة ظاهرة جمتمعية 

اإن�صاني������ة معق������دة، لذلك تع������ددت يف تاريخ 

البحث اللغوي والرتبوي النظريات واملناهج 

يف و�ص������ف اللغة وتف�صريه������ا، والك�صف عن 

اأ�رصارها، و�صبل اإتقان الف�صيح من م�صتوياتها، 

ذلك امل�صتوى الذي ل يكفي عادة لمتالكنا له 

ما نكت�صبه من املحيط الجتماعي فقط، بل 

يحتاج اإتقان������ه اإىل التعليم وال�صقل الرتبوي، 

رادة وبذل اجلهد  وهذا يتطلب من املتعلم الإ

لتح�صيله، واللغ������ة العربية يف هذا اجلانب 

ن�صانية، بل لها  �صاأنها �صاأن �صائر اللغ������ات الإ

يف ذل������ك خ�صو�صية اإ�صكالي������ة، قد ل تكون 

يف غريه������ا من اللغ������ات العاملية، وهي ات�صاع 

الفوارق ب������ني م�صتواها الف�صي������ح والر�صمي 
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وب������ني م�صتوياتها اللهجية، مما يجعل اجلهد 

تقان م�صتواها  أبن������اء العربية لإ املطلوب من ا

الف�صي������ح م�صاعفاً، واملفارق������ة اأن ما يبذله 

تقان امل�صتوى الف�صيح من لغتهم اإن  هوؤلء لإ

مل يكن معدوماً فهو غري م�صجع وغري مطمئن 

على حياة ه������ذا امل�صتوى من م�صتويات اللغة 

العربية، بل ميكن امل������رء اأن يقول ب�صيء من 

املو�صوعي������ة والدقة العلمي������ة: اإن ما يظهره 

رادة، وم������ا يبذله من اجلهد  بع�صنا م������ن الإ

نكليزية لو  تقان لغة اأجنبي������ة كالإ والوق������ت لإ

تقان لغته العربي������ة الف�صيحة لكان  بذل������ه لإ

قل اأف�صل مما هو  أبنائها على الأ حالها بني ا

عليه بكثري.

واحلقيقة اأن العربي������ة الف�صيحة يحتاج 

اإتقانها �صاأن كل اللغات العاملية يف م�صتواها 

الف�صيح اإىل اإرادة وحر�س وجهد يناق�س ما 

همال يف  أبناء العربية م������ن الزهد والإ لدى ا

هذا اجلانب من جوان������ب تكوينهم الفكري، 

واهتماماته������م الثقافية واملعرفية، وهذا من 

معوق������ات انطالق اللغ������ة العربية يف خمتلف 

ميادين احلياة اإ�صافة اإىل معوقات اأخرى. 

ب- الزحام اللغوي

الواق������ع اأن اللغ������ة العربي������ة مزاحمة يف 

عقر دارها باأمناط لغوية ا�صتعمالية اأخرى، 

عربية حملي������ة تتمثل بلهجاتها املتعددة تعدد 

قاليم العربية، وبلغات اأجنبية  �صق������اع والأ الأ

نكليزي������ة والفرن�صية وغريهما، وكل ذلك  كالإ

مما يحول دون متكن العربية الف�صيحة من 

أبنائها، ومن نافل������ة القول اأن )تعدد  نفو�������س ا

اللهجات يف ج�صم اللغة املوحدة اأمر طبيعي 

وماألوف يف كل اللغات، ولكن اخلطر يف هذه 

الناحية بالن�صبة للغة العربية يكمن يف الهوة 

الوا�صعة بني العربية الف�صيحة امل�صرتكة وبني 

عامياته������ا على نحو يجع������ل العربي ولو كان 

متخ�ص�صاً بالعربية عاملاً بقواعدها ل ميار�س 

هذه القواع������د يف اإجنازه اللغوي اليومي اإل 

يف املواقف الر�صمية، وهي قليلة، لذلك كله 

ت�صمر ملكة التحدث بهذه اللغة، فاللغة عادة 

ول، اأي مهارة ميتلكها  ممار�صة يف املق������ام الأ

املرء بالدرب������ة واملزاولة حتدث������اً وا�صتماعاً، 

أبن������اء العربية من  واإر�ص������الً وتلقي������اً، وحظ ا

�صب������اب عديدة، من  ذل������ك كله ل ير�ص������ي لأ

اأهمه������ا اأن حملة اللغة العربي������ة وامل�صوؤولني 

غلب  عم الأ عنه������ا واملب�رصين بها لي�صوا يف الأ

على درجة مقبولة من الكفاية اللغوية �صواء 

أكان������وا يف التعليم يف خمتل������ف م�صتوياته، اأم  ا

عالم على م������ا لها من ح�صور  يف و�صائ������ل الإ

يف حياتنا وحياة اأطفالن������ا اللغوية والفكرية 

�ص������ارة هنا اإىل ما  والرتبوي������ة، ول بد من الإ

طفال باللغة العربية  للربام������ج املوجهة اإىل الأ
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أثر فع������ال يف توفري املحيط  الف�صيح������ة من ا

جدى يف  ق������رب اإىل ال�صالمة، والأ اللغوي الأ

تعزيز امللكة اللغوي������ة ال�صليمة لدى اأطفالنا، 

ويف جع������ل العربية الف�صيح������ة مقربة اإليهم 

.
)23(

وماألوفة عندهم(

واجلدير بالذك������ر اأن العربية الف�صيحة 

لي�ص������ت مزاحم������ة يف عقر داره������ا بلهجاتها 

أي�صاً لغات اأجنبية  فقط، بل يناف�صها يف ذلك ا

نكليزي������ة والفرن�صية يف خمتلف  متعددة كالإ

عالنية والتعليمية،  عالمي������ة والإ امليادين الإ

أبناء العربية البيئة اللغوية  وذلك مما يحرم ا

م  ال�صليم������ة املن�صودة لتقريبه������م من لغتهم الأ

ولتمكينه������م منها، واملطل������وب العمل يف هذه 

احلالة عل������ى اإعطاء العربي������ة الف�صيحة ما 

ولوية يف خمتلف ميادين ال�صتعمال،  اأمكن الأ

ومن غ������ري املنا�صب يف هذا ال�صياق اأن ي�صغل 

التلميذ العربي يف املرحلة البتدائية -وهي 

م- بتعلم  �صا�صية لتعلم������ه لغته الأ املرحل������ة الأ

أو الفرن�صية،  نكليزية ا أو اأكرث كالإ لغة اأجنبية ا

جنبية  واجلدي������ر بالذكر )اأن تعلي������م اللغة الأ

يف املرحل������ة البتدائية مم������ا يربك الطالب 

م،  لغوي������اً وعاطفياً، ويزعزع ثقتهم بلغتهم الأ

 )24(
أثره اإىل مراحل لحقة( وهذا قد يبق������ى ا

ي�صاف اإىل ذلك كما )يرى بع�صهم اأن تدري�س 

جنبية يقوم على الربط بينها وبني  اللغات الأ

ثقافة �صع������وب تلك اللغات، مم������ا قد يكون 

أثره اخلط������ري يف احلفاظ عل������ى الهوية  ل������ه ا

علما اأن )تدري�س 
 )25(

القومية واحل�صاري������ة(

جنبية يف املرحلة البتدائية جربته  اللغات الأ

دول قبلنا كالولي������ات املتحدة وبريطانيا يف 

ال�صتيني������ات، 0وثبت ف�صله، وك������رثة تكاليفه، 

وخطورت������ه عل������ى من������و الط������الب اللغ������وي 

مر  والعاطفي، وولئهم للغتهم وثقافتهم، الأ

الذي جع������ل هذه الدول تق�������رص تعليم اللغة 

)26(
جنبية على املرحلة الثانوية( الأ

مالء العربي.      ج- ق�صور االإ

من نافلة القول اأن النظم الكتابية ل متثل 

متثياًل دقيقاً البنية ال�صوتية للغة يف معظم 

لغات العامل اأي اأن املكتوب يختلف عن املنطوق 

بن�ص������ب متفاوتة يف اللغات عام������ة، ذلك اأن 

البنية ال�صوتية للكلمات عر�صة لتغري �رصيع 

غلب تطور يف النظم  عم الأ ل ي�صاي������ره يف الأ

الكتابية يراعي هذا التغري يف املنطوق، مما 

اأوجد يف كثري من اللغات فوارق وا�صحة بني 

املنطوق واملكتوب، كما اأوجد عند الباحثني 

ألفبائية �صوتية ميثل  لفبائيات، ا نوعني من الأ

املكتوب فيها املنط������وق متثياًل دقيقاً، وهذه 

لفبائي������ة نادرة يف النظ������م الكتابية للغات  الأ

ألفبائية اإمالئية ل متثل يف واقعها  عام������ة، وا

احلايل املنط������وق متثياًل دقيقاً، وهو املاألوف 
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املعم������ول ب������ه يف الكثري من اللغ������ات العاملية 

يرلندية التي ل  نكليزية والفرن�صي������ة والإ كالإ

تكتب كلماتها اليوم كما تنطق، بل كما كانت 

تنطق منذ مئ������ات ال�صن������ني)27(، وكل ذلك 

اأوجد �صعوبات كتابية يف هذه اللغات حملت 

على التفكري يف تناول ه������ذه النظم الكتابية 

�صالح ح������ال دونه يف كثري من  ب�ص������يء من الإ

حيان اخلوف عل������ى الوحدة اللغوية لهذه  الأ

أو تل������ك، فم������ن املع������روف اأن )اللغة  اللغ������ة ا

نكليزية - مثاًل كم������ا يقول �صتيفن اأوملن-  الإ

لغة وا�صعة النت�صار اإىل اأق�صى حد، وت�صتمل 

عل������ى عدد من اللهج������ات وال�صور الكالمية 

قليمية يف اجلزر الربيطانية نف�صها، هذا  الإ

اإىل جان������ب ما تت�صمنه من اختالفات اأعمق 

يف بالد الكومنول������ث، ويف الوليات املتحدة، 

وبالرغ������م م������ن اأن نظ������ام الكتاب������ة يف هذه 

خرية قد خ�صع لنوع من التب�صيط  الب������الد الأ

فاإنه ل ي������زال �صديد ال�صل������ة بالنظام املتبع 

 ويح������ذر اأوملن من خطر 
)28(

يف بريطاني������ة(

نكليزية على وحدة  اإ�ص������الح اإمالء اللغ������ة الإ

�صا�س  ه������ذه اللغة، فيقول )لنا اأن ن�صاأل ما الأ

الذي ميك������ن اأن يعتمد عليه نظ������ام الهجاء 

أ�صا�س  ن؟ هل من املمكن اأن يوجد ا اجلديد الآ

خرى -وهي  مكاني������ة الأ واح������د فقط؟ اإن الإ

أ�صا�س اإقليمي- �صوف  اإتباع عدة نظ������م على ا

 )29(
تك������ون �رصبة قا�صية على وح������دة اللغة(

واجلدير بالذك������ر اأن اأوملن اإمنا افرت�س هذا 

الختي������ار ال������ذي يف�ص������ي اإىل الق�صاء على 

ن اخليار  نكليزية لأ الوحدة اللغوية للغ������ة الإ

خر وهو اعتماد نظام كتابي يوافق اإحدى  الآ

نه  لهج������ات ه������ذه اللغة- ل يح������ل امل�صكلة لأ

�صيخالف �صائ������ر لهجاته������ا، وكل ذلك يعني 

مالئي������ة ظاهرة تعاين  اأن ق�ص������ور النظم الإ

منه������ا اأكرث اللغات عاملي������ة، واأن اإ�صالح هذا 

خطار  ثمان واملحاذير والأ الق�صور له من الأ

على الوحدة اللغوية ما ل ميكن اإغفاله، مما 

يجع������ل احتمال عيب ه������ذا الق�صور مقدماً 

على الت�صحية بوحدة اللغة يف هذه احلالة، 

ذل������ك اأن احلكمة تق�ص������ي اأن احتمال اأخف 

أ�صدهما، على  ال�رصرين مقدم على احتمال ا

مالء العربي ق�صوراً  اأن ذلك ل ينفي اأن يف الإ

وا�صطراب������اً يدرك املعني������ون بالعربية در�صاً 

وتدري�صاً خطورت������ه على تعليم وتعلم الكتابة 

ال�صليم������ة به������ذه اللغة، فال يخف������ى يف هذا 

ال�صياق ما يرتتب عل������ى الختالف يف كتابة 

الهمزة مثاًل من ا�صطراب وقلق لدى املعني 

بالعربي������ة متعلماً ومعلم������اً، ومن هذا القبيل 

لف بني املد والق�رص،  الختالف يف كتابة الأ

م������الء العرب������ي لل�صوائت  وعدم متثي������ل الإ

أي�صاً  غلب، ومن ذلك ا عم الأ الق�ص������رية يف الأ
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مالء العربي مل������ا ل يلفظ، اأو عدم  كتاب������ة الإ

أو كتاب������ة البنية ال�صوتية  كتابته م������ا يلفظ، ا

�صباب  الواحدة اأحياناً بطريقتني خمتلفتني لأ

أو مل تعد مقنعة، ي�صاف اإىل ما  غ������ري مقنعة، ا

مالئية  تقدم كل������ه ما تردف به القاع������دة الإ

العربية اأحياناً م������ن ال�صواذ املخالفة لها اإىل 

مالء العربي التي   الإ
)30(

غري ذلك من مثالب

ل نرمي يف هذه العجال������ة اإىل ر�صدها، ول 

اإىل معاجلتها، ب������ل اإىل تاأكيد اأن بع�س هذه 

املثالب ميكن تنقية نظام الكتابة العربية منه 

دون اأخط������ار تهدد وحدة اللغة العربية، وقد 

 ،
)31(

م������الء العربي �صالح الإ بذلت جه������ود لإ

وامل������راد من الكالم على هذه امل�صاألة هنا هو 

م������الء العربي بغ�س  اأن حماولت اإ�صالح الإ

النظ������ر عن اتفاقن������ا معه������ا اأو خمالفتنا لها 

تفتق������ر اإىل التطبيق العملي املدعوم بالقرار 

املوحد واملوح������د، مما يجعلن������ا نطمئن اإىل 

أنه من  م������الء العربي حقيقة، وا اأن ق�صور الإ

أ�صا�صية من املهارات  معوقات اإتقان مه������ارة ا

اللغوية، وهي الكتابة، ولكننا نوؤكد اأن بع�س 

هذا الق�ص������ور قابل للمعاجل������ة اإن توافرت 

النوايا ال�صادقة، واجلهود املخل�صة، والقرار 

املوحد وامل�صوؤول. على اأن ذلك كله اإن توافر 

فلي�س من املتي�رص احل�صول على اإمالء عربي 

يطابق متاماً البنية ال�صوتية للكلمة العربية، 

ملا لذل������ك من خماط������ر قومي������ة وح�صارية، 

وتكالي������ف اقت�صادي������ة ف�ص������ل الق������ول فيها 

مالء العربي،   ببح������ث م�صكلة الإ
)32(

املعنيون

وغاية الطم������وح العملي والواقعي فيما نحن 

م������الء ل يحول دون توا�صلنا  فيه اإ�صالح لالإ

م������الء احلايل، ملا يف ذلك  برتاثنا املدون بالإ

من قطيعة مع ه������ذا الرتاث، ول يف�صي اإىل 

حتمل اأعباء مالية لي�س من الي�صري حتملها.

ثالثا: م�صتقبل اللغة العربية.

يربط املعني������ون باللغة العربية م�صتقبلها 

أ�صميناه معيارية عملية، تتمثل باملدونة  مب������ا ا

رث احل�صاري  اللغوية العربية ال�صامل������ة لالإ

م������ة العربية، وبالق������راآن الكرمي واملعارف  لالأ

�صالمية عامة. واملو�صوعية العلمية  الدينية الإ

أب������ى اأن ي�صتهني الباح������ث باأثر هذه املدونة  تا

يف حياة اللغ������ة العربية، مما يجعله متفائاًل 

بدميومة هذه اللغة دميومة العرب وامل�صلمني 

املعنيني مبعطيات هذه املدونة، وذلك بغ�س 

النظر عن م�صتوى هذه الدميومة، وفعاليتها 

حملياً وعاملياً.

خال�س للغة العربية وملا حتمله  على اأن الإ

ميان  من ر�صالة قومية ودينية وح�صارية، والإ

العلمي بقدرة هذه اللغة على احلياة، وعلى 

ا�صتيعاب م������ا ي�صتجد يف خمتل������ف ميادينها 

ليجع������الن امل������رء يطمع يف اأن يرف������د ال�صند 
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الدين������ي والقومي واحل�ص������اري للغة العربية 

مة العربية يف بناء ح�صارة اليوم  مب�صاركة الأ

والغد باإ�صهامات معرفية علمية عربية املن�صاأ 

واللغة، وذلك ل يكون اإل بنه�صة علمية �صاملة 

تق������وم على تعريب خمتل������ف العلوم لتوطينها 

�صهام يف تطويرها، و  وه�صمها ومتثلها، والإ

ل يكون ذلك اإل بالتخطيط التنموي ال�صامل 

املتكامل، ويف مقدمة ذلك التخطيط للتنمية 

اللغوي������ة العربية القائمة عل������ى اأن نن�رص بني 

أبنائن������ا الوع������ي اللغوي ال�صلي������م الذي يبني  ا

م������ا للغتنا وما عليها، كم������ا يبني اأهمية هذه 

اللغ������ة يف حياتن������ا من النواح������ي ال�صخ�صية 

والجتماعية والقومية واحل�صارية والدينية، 

وذلك لن�صت�صعر دائماً النتماء احلقيقي اإىل 

�صول والقيم واملفاهيم، حر�صاً على  هذه الأ

القي������ام مبا ميلي������ه علينا ه������ذا النتماء من 

املحافظة على لغتنا وعلى م�صتقبلها الزاهر 

املن�صود، وتل������ك م�صوؤولية جمتمعية متكاملة، 

أ بالفرد، ومتر باملوؤ�ص�صات املعنية بال�صاأن  تبدا

اللغوي، وتنتهي بالقرار ال�صيا�صي. 
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 Anti social أ�ص������كال ال�صلوك امل�صاد للمجتم������ع تعت������رب اجلرمية اأحد ا

أ�صكال خمالفة القي������م والنظم الجتماعية التي  behavior وه������ي �صكل من ا
يرت�صيها املجتمع ويعاقب عليها القانون. واإذا كانت اجلرمية هي م�صمى الفعل 

جرامي هو ممار�ص������ة هذا الفعل. اأما النحراف  جرام������ي، فاإن ال�صلوك الإ الإ

Deviancy فه������و عدم م�صاي������رة املعايري الجتماعية ال�صائ������دة يف املجتمع، 
أو معيار اجتماع������ي متفق عليه. وقد ي�صدر  أو ه������و البتعاد عن خط معني ا ا

جرام نظريات الإ

الجتاهات املعا�رصة يف فهم اجلرمية

اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية يف جامعة حلب

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
د. حممد قا�سم عبد اهللد. حممد قا�سم عبد اهلل
❁
د. حممد قا�سم عبد اهلل
❁
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جرامي عن فرد يف  أو الإ ال�صلوك النحرايف ا

أية مرحلة من مراحل النمو. فقد ي�صدر عن  ا

�صخ�س مل ي�صل بع������د اإىل �صن الثامنة ع�رصة 

من عم������ره، ونطلق عليه حينها حدثاً جانحاً 

أية  Deliquency ويع������رف اجلن������وح باأنه »ا
�صخا�س ال�صغار  انتهاكات لقانون يقوم بها الأ

وتعد اأقل خطورة« )�صحاتة، 1995(. ويكون 

�صالحية  جراء الذي تتبع������ه املوؤ�ص�صات الإ الإ

والق�صائية بو�صع ه������ذا احلدث يف موؤ�ص�صة 

حداث املنحرفني. اأما حني يقوم  لرعاي������ة الأ

�صخ�صاً  والنح������رايف  جرامي  الإ بال�صل������وك 

جتاوز الثامنة ع�������رصة من عمره، وهو بذلك 

ج������راء املتبع بحقه تطبيق  را�ص������د، فيكون الإ

قانون العقوبات املطبق يف هذا البلد. 

جرامي: خ�صائ�ص ال�صلوك االإ

جرامي  أم������ا عن خ�صائ�س ال�صل������وك الإ ا

فقد حددها هول Hall باأنها:

- ال�رصر، وهو املظهر اخلارجي لل�صلوك 

جرامي يوؤدي اإىل  جرام������ي. فال�صل������وك الإ الإ

أو بهما معاً. �رصر فردي اأو جمتمعي ا

- ه������ذا ال�صل������وك ال�صار حم������رم قانوناً 

ومن�صو�س عليه يف قانون العقوبات.

- لب������د م������ن وجود ال�������رصر يف ال�صلوك 

أم �صلبي������اً، مق�صوداً اأم  �ص������واء كان اإيجابي������اً ا

غري مق�صود، ويق�ص������د بذلك توافر عن�رص 

كراه. الإ

- تواف������ر الق�ص������د اجلنائ������ي، اأي وعي 

أق������دم عليه م������ن �صلوك  الف������رد الت������ام مبا ا

اإجرام������ي وم�صوؤوليته عن������ه. فاجلرمية التي 

يرتكبها العاق������ل عن ق�صد وت�صميم تختلف 

أو  ع������ن اجلرمية الت������ي يرتكبها ح������ني يكره ا

يج������رب للقي������ام بها م������ن جهة، كم������ا تختلف 

أو املجنون  عن تل������ك التي يقوم بها الطف������ل ا

)كالف�صامي������ني الذي������ن يعانون م������ن تفكك 

والتفكري  ال�صل������وك  ال�صخ�صي������ة وا�صطراب 

وبالتايل غري م�صوؤولني عن اأعمالهم(.

- يج������ب اأن يك������ون هن������اك تواف������ق بني 

الت�رصف والق�صد اجلنائي.

- تواف������ر العالق������ة الفعلية ب������ني ال�رصر 

أو ال�صلوك  املح������رم قانوناً و�صوء الت�������رصف ا

حتى ميكن جترمي������ه، فاجلاين ل ي�صاأل عن 

فعل������ه اإل اإذا كانت هن������اك رابطة بني الفعل 

والنتيجة، وه������ي التي تربط الفعل بالنتيجة 

التي ي�صاأل عنها.

- يجب الن�س على عقوبة الفعل املحرم 

أ ال�رصيعة الذي يقرر  قانوناً، وهذا هو مب������دا

أنه لجرمية ولعقوبة بال ن�س. ا

النظري���ات املعا����رشة املف����رشة لل�صلوك 

جرامي: االإ

حاط������ة بكافة  بالرغ������م م������ن اأهمي������ة الإ

التف�ص������ريات الت������ي قدم������ت لفه������م ال�صلوك 
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جرامي و�صخ�صية املجرم، فاإن من ال�صعب  الإ

ح�������رص اجله������ود كافة التي قدم������ت يف هذا 

املجال، والتي متت������د اإىل ما يزيد عن قرن. 

من جهة ثانية لي�ص������ت كل اجلرائم مت�صابهة 

مر بالن�صبة للمجرمني، فهناك  مثلما ه������و الأ

فروق كبرية بني الل�������س املحرتف وبني اأحد 

�صخا�������س الذي اأقدم على ارتكاب جرمية  الأ

قت������ل حتت تاأثري ظ������روف انفعالي������ة �صديدة  

وب�صبب هذه الفروق قدمت تف�صريات متعددة 

جرامي، من جهة ثالثة ميكننا اأن  لل�صلوك الإ

أو النظريات على  نطبق خمتلف التف�صريات ا

جرامية، فعند تف�صري جرمية  فعال الإ نف�س الأ

ال�رصقة، �صنجد اأن بع�س الباحثني ي�صدد على 

بع�س ال�صف������ات ال�صخ�صية ملنتهك القانون، 

خ������ر على اخللل يف  بينم������ا ي�صدد البع�س الآ

اجلينات اأو يف العوامل الع�صوية واجل�صمية 

لدى املجرم، اأو على ال�صطرابات النف�صية، 

خر على التف�صريات  بينما ي�ص������دد البع�س الآ

أو العوام������ل البيئية التي �صاعدت يف حدوث  ا

هذا ال�صلوك.

أبرز النظريات املعا�رصة  �صن�صتعر�س اأهم وا

جرامي، ويف  املعتمدة يف تف�ص������ري ال�صلوك الإ

اإطار املنح������ى العام النظ������ري والعملي، مع 

تقييم كل واحدة منها.

أ�ص������كالً  ا اجلرمي������ة  نظري������ات  تاأخ������ذ 

واأمناطاً متعددة. واجلرمي������ة مو�صوع لعدد 

من ف������روع املعرف������ة، لذلك جن������د نظريات 

متع������ددة يف تف�صري اجلرمية مثل: النظريات 

والجتماعي������ة،  والنف�صي������ة،  القت�صادي������ة، 

والطبي������ة، والبيولوجية. اإ�صافة اإىل نظريات 

علم اخلدمة الجتماعية. وعلينا العرتاف 

ب������اأن علم نف�س اجلرمية ق������د كان له اإ�صهام 

متوا�صع يف و�صع نظري������ة لتف�صري اجلرمية 

خرى. ومن ال�رصوري اأن  مقارنة بالعل������وم الأ

نفه������م اجلرمية من منظ������ور تكاملي متعدد 

التخ�ص�صات.كم������ا اإن اأي �صخ�������س يدر�������س 

اجلرمية علي������ه اأن ينظر اإليه������ا من منظور 

وا�صع.

وال�ص������كل )1( ميثل م�صتوي������ات متعددة 

للنظري������ات التي ف�رصت اجلرمي������ة بدءاً من 

النظري������ات الجتماعي������ة م������روراً بالنف�صية 

وانتهاء بالبيولوجية )Holin، 2000(. وهي 

ل متثل النظريات بحد ذاتها ولكنها وجهات 

جرامي،  نظ������ر علمية يف تف�صري ال�صل������وك الإ

كما اأن البحث التجريبي هو الذي ميكنه اأن 

أيها اأف�ص������ل واأدق من غريها.  يثبته������ا ويبني ا

ووجهات النظر املتعددة ه������ذه تعك�س تعدد 

جرامي وتعقد  مظاهر اجلرمية وال�صلوك الإ

مو�صوعه.

ال�ص������كل رق������م )1( ويب������ني، م�صتوي������ات 
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النظريات التي ف�������رصت اجلرمية )بدءاً من 

العام املجتمعي وانتهاء باخلا�س، والفردي(

النظري���ات املجتمعي���ة ذات امل�صت���وى الوا�صع 

والبعيد:

وتع������رب ه������ذه النظري������ات عن ال�������رصاع الذي 

يوجد بني اجلماعات الجتماعية. وتو�صح نظرية 

ه������داف املجتمعية )مث������ل الرخاء،  ال�صغ������ط اأن الأ

جناز(  ممكن������ة فقط بحدود معقولة. يف حني  والإ

نوثة والذكورة، عل������ى اأن الرجال  تركز نظري������ة الأ

)الذكور( يت�صفون بالقوة،، واأن املجتمع يحمل هذه 

دوار، فيظهر العنف لدى الذكور  اخلا�صي������ة يف الأ

ناث، ويظه������ر ذلك من خالل ال�صيا�صة  اأكرث من الإ

الجتماعية ومنظومة املجتمع.

اجلغ���رايف  واملوق���ع  املجتم���ع  نظري���ات 

واملنطقة:

تبني نظري������ة اختالف الفر�������س وتفاوتها من 

خرى على اأن اجلرمي������ة ل تنت�رص بنف�س  منطق������ة لأ

امل�صتوى يف جميع املناطق اجلغرافية واملجتمعات 

نهم  فراد ينخرطون يف اجلرمية لأ املحلي������ة، واأن الأ

يعي�صون يف بيئة منزلية ذات موقع جغرايف ي�صجع 

على هذا ال�صلوك.

نظري���ة تاأث���ري اجلماع���ة والتن�صئ���ة 

االجتماعية:

تبني نظريات النحراف يف الثقافات 

الفرعية اأن ال�صباب ب�صكل خا�س يندجمون 

أق������ران واأ�صخا�س �صم������ن جماعات  م������ع ا

أنهم من  من نف�س ثقافاته������م و�صاللتهم، وا

خ������الل القيام باأ�ص������كال ال�صلوك املنحرف 

والعنف ميكنهم حتقيق الكثري من الغايات 

ه������داف عل������ى امل�صت������وى الجتماعي  والأ

والثقايف.

الفرد:

جرام: مثل  نظري������ات ال�صخ�صي������ة والإ

آيزنك التي ت�ص������دد على العالقة  نظري������ة ا

بني العوام������ل البيولوجي������ة، وال�صخ�صية، 

وب������ني اجلرمية.وقد حاول البع�س درا�صة 

ومنط  للمجرم������ني  النف�صي������ة  ال�صف������ات 

�صخ�صيته������م. يف ح������ني ت�ص������دد النظرية 

البيولوجي������ة مث������اًل، عل������ى دور املورثات 

والتكوين اجل�صمي وعالقة ذلك بال�صلوك 

جرامي. الإ

1- النظريات املجتمعية والجتماعية ذات 

مد )الوا�صعة(: اإن  امل�صتوى الطويل والبعيد الأ

اأو�صع م�صتوي������ات التحليل كما هو يف ال�صكل 
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)1( هو الذي يت�صمن نظريات 

اجتماعية تفرت�س اأن اجلرمية 

للبناء  ونتيج������ة  هي حم�صل������ة 

أو الرتكي������ب الجتماع������ي اأكرث  ا

نف�صية  مل�ص������كالت  نتيجة  منها 

ووراثية.

كرث �صل������ة بعلم النف�س  والأ

يف ه������ذا التف�صري، هو التحليل 

أ�صا�صاً  نثوي ال������ذي يفرت�س ا الأ

م������ن  تن�ص������اأ  الق������وة  تل������ك  اأن 

املجتمع واأن قوة الرجل تعك�س 

نثى  الأ مثاًل،  وقوتها،  القوانني 

اأكرث  والرج������ل  تعاطف������اً،  اأكرث 

ق������وة، وهذه النظ������رة تظهر يف 

القوانني الناظمة لل�صلوك. من 

جهة ثانية ف������اإن العمليات النف�صية اخلا�صة 

بالتغيري الجتماعي طوي������ل املدى والوا�صع، 

قد ربط بني اجلرمية وال�رصوط القت�صادية 

وخا�ص������ة البطالة. رغ������م اأن هن������اك دلئل 

أو قوتها  مبكرة تبني عدم و�صوح هذه ال�صلة ا

.)1998 ،Weiner(
2- نظريات املجتمع، واملوقع اجلغرايف: 

اجلرمية ل تتوزع ب�صكل ع�صوائي يف خمتلف 

اأج������زاء من  املناط������ق اجلغرافي������ة. وهناك 

املدن تنت�������رص فيها اجلرمية اأكرث من غريها. 

من جه������ة ثانية اإذا كان������ت اجلرمية تخ�صع 

مكنة، فلماذا يكون  للمناط������ق اجلغرافية والأ

جابة  ذلك؟ وما هو ال�صب������ب يف ذلك؟ اإن الإ

تختل������ف، ومع ذل������ك فاإنها ت�ص������رتك ب�صيء 

أ�صا�ص������ي وهو اأن هناك �صيئاً خمتلفاً يف هذه  ا

أن املناط������ق املختلفة تقدم فر�صاً  املناطق، وا

خمتلفة ومتنوعة للجرمية، عموماً اجلرمية 

مرتبط������ة مبن������زل املجرم واأ�رصت������ه، وحميط 

املنزل وموقعه اجلغرايف.

3- النظري������ات التي تبحث تاأثري التن�صئة 
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الجتماعية واأثر اجلماعة: وهي النظريات 

املرتبطة بالتاأثري املبا�رص للجماعة يف �صلوك 

أث������ري اجلماعة  الف������رد. اإنه������ا تركز عل������ى تا

�رصة( عل������ى اجلرمية.وتختلف  )وخا�ص������ة الأ

هذه النظري������ات فيما بينه������ا بدرجة كبرية، 

ولكنها جميعاً ت�صدد على افرتا�س اأن هناك 

أنها  �رصة وا ارتباط قوي بني �صلوك الفرد والأ

هي التي حتدد م������ا اإذا كان ال�صخ�س مهيئاً 

للوقوع يف النحراف واجلرمية اأم ل. وهذه 

الجتاهات يف التف�صري مهمة جداً خا�صة اإذا 

كانت تركز على العامل الجتماعي املناق�س 

للعام������ل الفردي )النظريات التي ت�صدد على 

العوام������ل الفردية، كالبيولوجية والوراثة( يف 

جرامي والعدواين والتي  تف�صري ال�صل������وك الإ

ترجعه لعوامل ذاتية و�صخ�صية.

تف�ص������ري  يف  الفردي������ة  الجتاه������ات   -4

اجلرمي������ة: يف حني ل يعتقد اأحد من علماء 

ج������رام لميك������ن ف�صله عن  النف�س ب������اأن الإ

ال�صياق الجتماعي واملجتمعي، فاإن بع�صهم 

خر ي�صدد على اأهمية الفروق البيولوجية  الآ

وراء  ال�صب������ب  باعتباره������ا  وال�صيكولوجي������ة 

أية حال فاإن التمييز  جرامي. على ا ال�صلوك الإ

بني املوؤث������رات املتعلقة باخل�صائ�س الفردية 

وتلك الجتماعية لي�س من ال�صهل القيام بها 

ن�صاين وتعدد عوامله.  ب�صبب تعقد ال�صلوك الإ

أنه لي�س م������ن ال�صهل حتديد خ�صائ�س  كما ا

ال�صخ�صية املرتبطة باجلرمية ب�صكل دقيق. 

وقد ا�صتخدم الباحثون يف علم النف�س العديد 

من املقايي�س ال�صيكومرتية لقيا�س ال�صخ�صية 

يف حماولة لفهم خ�صائ�س و�صمات �صخ�صية 

املجرم، ولكنها مل تقدم نتائج قاطعة. وهناك 

مظاهر تتعلق بنم������ط ال�صخ�صية واملرتبطة 

باجلرمية فعاًل. فال�صيكوباتية وا�صطرابات 

ال�صخ�صية املناه�صة للمجتمع تدخل يف هذا 

املنظور والتف�صري.

اإن الرتكيز على النظريات النف�صية يجعلنا 

أم������ام اجتاهات  يف موق������ع وا�ص������ع وعري�س ا

متع������ددة يف تف�ص������ري اجلرمي������ة. ولكنها من 

جهة اأخرى جتعلن������ا يف طريق تكوين نظرية 

جرامي،  مفيدة ووا�صعة يف تف�صري ال�صلوك الإ

بحيث تعك�س م�صتوي������ات جيدة من النظرية 

البيولوجي������ة والجتماعي������ة بنف�������س الوقت. 

فالنظرية النف�صية الوا�صعة لتف�صري اجلرمية 

�صت�صمل متغ������ريات هام������ة بيولوجية وراثية 

واجتماعي������ة، اإ�صافة اإىل النف�صية. واجلدول 

رقم )1( يبني وجهة النظر هذه.
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نظرية علم النف�ص الع�صبي

 يجادل ميلل������ر )1999( باأن التف�صريات 

البيولوجية للجرمية لي�صت �صائعة لدى علماء 

جرام.يعود هذا  نف�������س اجلرمية وعلم������اء الإ

ل�ص������ب وا�صح هو اأن هناك دلئل كثرية توؤكد 

اأهمي������ة العوامل النف�صي������ة والجتماعية يف 

جرامي. وهناك حماولت متعددة  ال�صلوك الإ

يج������اد عوام������ل ف�صيولوجي������ة، وت�رصيحية،  لإ

ووراثية وراء اجلرمية، لتعادل تلك التف�صريات 

ال�صخم������ة النف�صية والجتماعية. ومن وقت 

خر يت������م اكت�صاف عوام������ل بيولوجية وراء  لآ

ج������رام، ولكن هناك عوام������ل تقنية وفنية  الإ

جتعل مث������ل ه������ذه التف�ص������ريات البيولوجية 

�صعب������ة للغاية. فقد بني الباح������ث هيلرباند 

)1998( اأن الذين ي�صلك������ون �صلوكاً عدوانياً 

نزمي������ات، من خالل  ت������زداد لديهم بع�س الأ

درا�صته لعدد من املر�صى النف�صيني، يف حني 

مل يظهر ذل������ك لدى غريه������م. وي�صدق هذا 

الق������ول على املر�صى الذي������ن يتناولون اأدوية 

م�صادة للذهانات. وقد قال باأن الختالفات 

فراد من العينتني  البيوكيماوية بني هوؤلء الأ

يعت������رب منبئاً بال�صلوك العدواين، ولكنه مقيد 

بظ������روف خا�صة )وهي ظروف البحث(. من 

جهة اأخرى فقد تب������ني اأن اأنزمي )املينواأمني 

اك�صي������داز Monoamine oxidase( قد 

كان مب�صتويات������ه الدنيا ل������دى ال�صيكوباتيني 

Psychopathy )ال�صخ�صية الالاجتماعية
ومث������ل   .)Anti- social personality
هذا التحذير يجب النتباه اإليه حني نتحدث 

ع������ن ال�صعوب������ات التي جنده������ا يف نظرية 

XYY. فالكرومو�صومات  الكرومو�صوم������ات 

أة هي  اخلا�ص������ة باجلن�س التي متلكه������ا املرا

االجتماعيةالتعلمالفروة الفرديةاملعرفيةالتحليليةالبيولوجيةاملجال النظري

Pعلم النف�س الع�صبي

Pالوراثة

PPالذكاء

PPالتعاطف

دمان PPمنوذج االإ

PPالبيولوجية - النف�صية

PPنظرية التعلم

Pالنظرية االجتماعية

Pالبنائية

اجلدول )1( بع�ص نظريات تف�صري اجلرمية واأمناط علم النف�ص التي يدخل فيها
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 XY يف حني ميلك الرجل الكرومو�صوم XX
على �ص������كل زوج يحدد جن�������س املولود. يولد 

فراد ولديهم كرومو�صومان من نوع  بع�س الأ

Y اأي )XYY( بدل م������ن XY وت�صمى هذه 
 .Klinefelter احلالة مبتالزم������ة كلينفينرت

ومبا اأن الكرومو�صوم Y هو اخلا�س بالذكور 

فهذا ي������وؤدي اإىل اأن XYY حتدث زيادة يف 

ال�صفات الذكورية، وهذه ال�صفات مرتبطة 

جرامي  بارتفاع درجة العدوانية وال�صلوك الإ

.)1998 ،Weiner(
من جهة ثانية فاإن اإ�صابات املخ والر�صات 

الت������ي يتعر�س له������ا، كانت ومات������زال مو�صع 

اهتمام علم������اء النف�س الع�صب������ي: فحوادث 

ال�ص������ري م������ن العوام������ل الهام������ة التي حتدث 

خا�صة لدى ال�صب������اب، اإل اأن ميللر )1999( 

أ�صكال  و�صع قائمة بالر�صات التي تنتج عن ا

أثناء العمل  من الريا�صة العنيفة، وال�صقوط ا

والتي ق�صمها اإىل فئتني:

- اإ�صابات دماغ قبل ولدية )فرتة احلمل( 

حيث تتعر�س اجلمجمة والدماغ للخطر.

أ�صكال  - اإ�صاب������ات امل������خ التي تت�صم������ن ا

�صاب������ة القوية على الدماغ  كالت������ي حتدث الإ

�صابات قد  كم������ا يف احلوادث. مثل ه������ذه الإ

حتدث حالة خلل معممة اأو عطب يف اأجزاء 

�صابات التي تتعر�س لها  م������ن املخ. وتعترب الإ

�صابات التي تتعر�س  ف�صو�س املخ. وتعترب الإ

له������ا ف�صو�������س امل������خ )اجلبه������ي وال�صدغي 

واجلداري( ذات اأهمية بارزة هنا.

�ص������ارة  اإىل اأن هن������اك حال������ة  جت������در الإ

أثن������اء ال�صدمة  م������ن فقدان الوع������ي حتدث ا

اأو احل������ادث متتد من عدة ف������رتات طويلة. 

فالذاك������رة والنتباه من العملي������ات املعرفية 

الت������ي تتعر�س للخل������ل وال�صط������راب لفرتة 

زمنية طويلة. وفوق ذلك فاإن هناك تغريات 

يف ال�صخ�صي������ة مث������ل: فقدان الق������درة على 

التخطيط، وع������دم القدرة على اإدراك نتائج 

الفعل. اإن فقدان القدرة على الت�صال، هو 

أي�صاً.  اأحد النتائج البارزة يف ه������ذا املجال ا

آث������ار اإ�صابة املخ ميكن التنبوؤ بها من خالل  فا

معرفة النتائج ال�صلوكي������ة املرتتبة على هذه 

�صاب������ة، وكذل������ك موقع اجل������زء امل�صاب  الإ

أو  ومكانه يف امل������خ. فال�صخ�صية الالمبالية ا

 Apathetic personality فاترة امل�صاعر

قد حتدث نتيج������ة اإ�صاب������ة الف�س اجلبهي 

�صابة  Frontal lobe بامل������خ، ومثل هذه الإ
أ�صكال حمددة من ال�صلوك كالتهيج  يرافقه������ا ا

ثارة، والتفكري املختلط و�صيطرة هذيانات  والإ

ف������راد يظهرون حالة  معينة. مث������ل هوؤلء الأ

»ع������دم كف«، وفق������دان ال�صتجابة للمواقف 

واملعاي������ري الجتماعية، الت������ي جتعل �صلوكهم 
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مقب������ول اجتماعياً. وهذه بع�س النتائج التي 

مت التو�صل اإليها:

- اإن موج������ات امل������خ الكهربائي������ة الت������ي 

يظهرها را�صم املخ الكهربائي )EEG( تبني 

وجود موجات عالية من الن�صاط الكهربائي 

ال�صاذ وغري العادي يف املخ، يعرب عن ال�صلوك 

الع������دواين والعني������ف الذي ميي������ز املجرمني 

فراد العاديني وغري  اأكرث مما تظه������ر لدى الأ

العدواني������ني. وتظهر مثل ه������ذه املوجات يف 

منطقة الف�س اجلداري وال�صدغي خا�صة.

- ميل������ك املجرمون درج������ات عالية من 

�صاب������ات يف امل������خ كما تظه������ر من خالل  الإ

تاريخه������م الطبي وال�صح������ي، وبالتايل تكرث 

لديهم حالت فق������دان الوعي باعتباره اأحد 

موؤ�رصات اإ�صابة املخ.

أثناء ف������رتة الولدة،  - هن������اك �صعوبات ا

جرام  ودلئل على اإ�صابات املخ املرتبطة بالإ

وال�صلوك العدواين، وت�صمى مثل هذه احلالت 

با�صم »احلالت املعقدة قبل الولدة«.

هن������اك بع�������س امل�ص������كالت املنهجية يف 

مثل هذه الدرا�ص������ات تتعلق ب�صكل خا�س يف 

العين������ات امل�صتخدم������ة يف الدرا�صة وطريقة 

البحث وتعميم النتائج.

ن الجتاه البيولوجي يف تف�صري اجلرمية،  اإ

جذاب وم�صوق بحد ذاته، ولكنه لي�س عملياً 

وىل. مثاًل  واإجرائياً كم������ا يبدو من الوهلة الأ

وجد ايفانز )يف: Holin، 2000( اأن هناك 

�صذوذ يف موجات املخ الكهربائية كما تظهرها 

را�صمة املخ الكهربائية لدى املجرمني الذين 

ارتكبوا جرائ������م، كما اأظه������روا درجة ن�صبة 

عالية من موجات املخ اإلفا وخا�صة يف الف�س 

مامي )اجلبهي(. الأ

تقييم النظرية:

1- اإن العتماد على التف�صري البيولوجي 

�ص�س البيولوجية والع�صوية  جرام وفهم الأ لالإ

جرام������ي ي�صاعدنا على فهم هذا  لل�صلوك الإ

ال�صل������وك واتخاذ خطوات مهمة يف معاجلته 

أو التعام������ل معه. اإل اأن هن������اك �صعوبة يف  ا

اإيجاد عالقة قوية ب������ني التغريات الكيماوية 

جرامي  والع�صوية من جهة وبني ال�صلوك الإ

من جهة اأخرى.

2- اإن الدلئل على العوامل البيولوجية، 

جرام حمدودة  آثارها على الإ تب������ني اأن بع�س ا

بالعينات التي مت بحثها. وينطبق هذا خا�صة 

على درا�صة العوامل اجلينية وخلل املورثات 

)الكرومو�صومات(.

3- اإننا لنزال بعيدين عن الفهم الكامل 

جرام. �صا�س البيولوجي لالإ لالأ

4- بالن�صب������ة للعدي������د من علم������اء نف�س 

�صا�س البيولوجي للجرمية  جرام، ف������اإن الأ الإ
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ليتيح لن������ا التعامل مع ه������ذا ال�صلوك، كما 

ل ياأخ������ذ بالعتب������ار امل�ص������كالت اخلا�ص������ة 

فراد الذين ي�ص������در عنهم مثل هذا  بقيم الأ

ال�صلوك.

نظرية الذكاء واجلرمية

هناك اجت������اه تقليدي يقول اإن املجرمني 

أنهم لذلك  يتمتعون بن�صب ذكاء منخف�صة،  وا

غري قادرين عل������ى التكيف الجتماعي وبيئة 

العمل. من هنا فقد مت و�صفهم باأنهم بليدو 

الفك������رة  اإن   Feeble- minded العق������ل 

القائل������ة ب������اأن ال������ذكاء املنخف�س يق������ود اإىل 

ك������راه Compelling فالذكاء  جرام والإ الإ

املنخف�������س ه������و موؤ�رص على �صع������ف التعلم، 

وبالتايل وقوع ال�صخ�س يف خماطر اجلرمية. 

جرام ترتبط  اإن بع�������س العوامل املعروفة لالإ

�صمني������اً بانخفا�������س م�صتوى ال������ذكاء. هذه 

 School العوامل تت�صمن: الف�صل الدرا�صي

 ،Unemployment والبطالة   ،failure
وغريها من اخل�صائ�س ال�صلوكية. وقلة من 

علماء نف�������س اجلرمية يوؤي������دون دور الذكاء 

جرام. وبع�������س املجرمني من  كعام������ل يف الإ

ذوي ال������ذكاء املنخف�س – عموماً- يظهرون 

كح������الت خا�ص������ة ولي�ص������ت ح������الت عامة 

وعادية.

اإن اجل������دل الدائر ح������ول ارتباط الذكاء 

ج������رام، متعلق بالطريقة التي  املنخف�س بالإ

مرا�س الجتماعية من جديد  تظهر فيها الأ

)كالفق������ر مثاًل( وال������ذي يعترب اأح������د نتائج 

انخفا�س الذكاء. فالفقر كمر�س اجتماعي 

هو بحد ذات������ه نتيجة انخفا�س الذكاء. وقد 

أ�صار البع�س )Wrightsman، 1991( اإىل  ا

فراد الذين يت�صفون ب�صعف وظائفهم  اأن الأ

 Cognitive وعملياته������م املعرفية والعقلية

كرث  functions and processes هم الأ
مرا�������س الجتماعية  تعر�ص������اً للمخاطر والأ

Social illness. وم������ع اأن العدي������د م������ن 
الباحث������ني النف�صيني يرف�ص������ون هذه الفكرة 

أ�صا�س اأن ال������ذكاء كما تقي�صه مقايي�س  على ا

الذكاء )وف������ق حا�صل ال������ذكاء( اإمنا يتحدد 

بدرج������ة معينة بالعوام������ل الوراثية، وبدرجة 

اأكرب بالعوامل البينية رغم اعرتافهم ب�صعوبة 

الف�صل بني كال النوعني من العوامل )الوراثة 

والبيئة(.

اخلال�ص������ة: ه������ي اأن ال������ذكاء ه������و اأحد 

جرام، مقارنة بالكثري  املظاه������ر املرتبطة بالإ

خرى. اإن ف�صل  من املتغريات الجتماعية الأ

الكثري من علماء النف�س يف تاأكيد افرتا�صاتهم، 

يجب اأن توؤخذ من قبل ال�صيكولوجيني على 

أنها موؤ�������رص على اإمكاني������ة التدخل النف�صي  ا

جرامي. والجتماعي يف ال�صلوك الإ
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تقييم النظرية:

- اإنن������ا نع������رف اأن اجلرمي������ة وال�صلوك 

جرام������ي ل يتوزعان بدرج������ة معتدلة يف  الإ

خمتلف م�صتويات الرتكيب الجتماعي. وهذا 

بحد ذات������ه يدفعنا للبحث عن تف�صري ق�صايا 

العدل واملحاكمة والقوانني.

- اإن الجت������اه البيولوجي والف�صيولوجي 

يلقى دعماً قلياًل ج������داً من قبل ال�صيا�صيني 

وعلماء النف�������س والجتماع. والفكرة القائلة 

�صا�س  باأن امل�ص������كالت الجتماعية هي يف الأ

�صارم������ة وثابتة، اإمنا تق������دم القليل مل�صاعدة 

املخت�صني يف خف�س اجلرمية.

- وحتى لو كانت النظرية �صحيحة، فاإن 

هناك القليل من الفائدة العملية حني نتعامل 

مع امل�صاك�صني Offenders كاملجرمني.

اإن اعتبار اجلرمي������ة مرتبطة بانخفا�س 

الذكاء وب�صعف التعلم وانخفا�س التح�صيل 

ذات فائ������دة بالن�صب������ة لعلم������اء النف�س، على 

اعتب������ار اأن بن������اء بع�س الربام������ج التي ترفع 

م������ن م�صتوى هذه القدرات ت�صاعد يف تاأهيل 

ف������راد ومعاجلته������م وتعطى نتائج  ه������وؤلء الأ

اإيجابية. من يجب اإدخال اختبارات ومقايي�س 

جناز حني تقيي������م وت�صخي�س  للق������درات والإ

فراد. هوؤلء الأ

التحليل النف�صي واجلرمية

مل يتح������دث التحلي������ل النف�ص������ي، وخا�صة 

عند موؤ�ص�صه فرويد، عن اجلرمية وال�صلوك 

جرامي ب�ص������كل مبا�رص. فلم يجري فرويد  الإ

حتلي������اًل نف�صي������اً للمجرم������ني، كم������ا مل يهتم 

ب�صخ�صية هوؤلء. ولكنه اعتربهم يعانون من 

نا Ego ناجت عن عدم  ا�صطراب وخلل يف الأ

راء  قدرتهم على التقدير والحرتام. ولكن لآ

أثر يف الفكر القان������وين والت�رصيعي.  فروي������د ا

فقد ح�صل على درجة الدكتوراه الفخرية من 

جامعة كالرك. فقد قدم اأفكاراً مهمة حني 

حتدث عن الدوافع الال�صعورية وما مياثلها 

جرامي. اإل اأن  والتي تقف خلف ال�صلوك الإ

أتباعه فيما بعد قد حتدثوا عن  الكثريين من ا

جرام ب�ص������كل مبا�رص. كما اأن بع�س علماء  الإ

 Bion and أمث������ال التحلي������ل النف�صي من ا

Bowlby ق������د حاول������وا معاجل������ة اجلرمية 
جرامي )�صحاتة 1995( وال�صلوك الإ

 John Bowlby ويعت������رب جون بولب������ي

م������ن املحللني النف�صي������ني امل�صهورين بالن�صبة 

لعلماء النف�س املحدث������ني. ويعود �صبب ذلك 

وىل  أف������كاره ع������ن عملية النف�ص������ال الأ اإىل ا

فكار مهمة  للطفل عن والدته. ومثل هذه الأ

يف و�ص������ع ال�صيا�ص������ة الجتماعي������ة املتعلقة 

مهات يف قوة العم������ل، وهو ال�صيء  بعم������ل الأ
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مهات  الذي مل يك������ن موجوداً يف ال�صابق. فالأ

يجب عليهن المتناع عن الدخول يف العمل 

و�صوق العمل وال�صبب هو اأن انقطاع العالقة 

م ووليدها قد عر�صت ال�صلة  وال�صلة بني الأ

والعالقة العاطفي������ة والنفعالية بينهما اإىل 

ال�صطراب مم������ا انعك�س ب�صكل مبا�رص على 

النم������و الجتماعي للطفل. ويعتقد بولبي اأن 

هناك ا�صتعداد اإن�صاين لتكوين عالقة تعاطف 

خري������ن. واأن الوالدين اأو من  ومودة م������ع الآ

يقوم مقامهما يف رعاية الطفل ي�صاعدان يف 

تكوين ذلك من اأجل عالقات امل�صتقبل لدى 

الطف������ل. اإن التعاط������ف يف تكوين  مثل هذه 

العالق������ات الجتماعية القائم������ة على املودة 

ب�ص������ب ا�صطراب عالقة التعامل الوالدية يف 

مرحلة الر�صاعة والطفولة.

تقييم النظرية:

- لق������د �صاهم������ت نظري������ات التحلي������ل 

النف�ص������ي وخا�صة نظرية بولب������ي يف توجيه 

انتب������اه الباحثني على خ������ربة العالقة املبكرة 

بني الطفل ووالديه، وه������ي عالقة الوالدية 

والرعاية، واأن مثل هذه العالقة اإذا ا�صطرت 

فاإنها �صتحدث خلاًل وانحرافاً لديه يظهر يف 

امل�صتقبل على �صكل �صلوك اإجرامي.

- ولكن قل������ة من علماء النف�س املحدثني 

من ي�صتعملون م�صطلحات التحليل النف�صي 

جرام������ي، لكونها عامة  يف فه������م ال�صلوك الإ

وغري قابلة للدرا�صة التجريبية.

دمان على اجلرمية نظرية االإ

م������ن املالحظ������ات املهم������ة يف ال�صل������وك 

جرام������ي ه������و اأن مثل ه������ذا ال�صلوك قد  الإ

ي�صتمر ل������دى بع�س املجرم������ني رغم نتائجه 

ال�صلبي������ة وخماط������ره. وه������ذه املالحظة قد 

 )1991 ،Wrightsman( دفعت البع�������س

لفرتا�������س ب������اأن اجلرمية تت�صاب������ه كثرياً مع 

دمان. وبالتايل هن������اك ت�صابه  �صلوكي������ات الإ

دمان. وعند تف�صري  وا�ص������ح بني اجلرمية والإ

دمان فاإن باإمكاننا اأن  �صا�س البيولوجي لالإ الأ

جرامي،  نقارن ه������ذا التف�صري مع ال�صلوك الإ

جرام������ي ل توجد تغريات  ففي ال�صل������وك الإ

يف عملي������ة الهدم والبن������اء يف اجل�صم، ولكن 

علماء النف�س يعتمدون يف ذلك على التف�صري 

دم������ان وما يرتبط  الجتماع������ي والنف�صي لالإ

دمان هو نتاج  ب������ه من مظاهر �صلوكي������ة. فالإ

تفاعل عوام������ل �صخ�صية وبيئية والتي جتعل 

دمان البيولوجي جزءاً منها. والنتيجة هي  الإ

أو على اجلرمية  دم������ان على اجلن�������س ا اأن الإ

تظهر بو�صوح. وقد �صمى البع�س هذا النوع 

دم������ان على اجلرمية با�ص������م »املجرم  من الإ

املح������رتف، واملج������رم الق�������رصي« )الرفاعي، 

1986(. ومن مظاهر هذا ال�صلوك:
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دم������ان، و�ص������وء ا�صتعم������ال املواد  - اأن الإ

املخدرة والعقاقري والكحول حتدث جميعها 

بنف�س الوقت وتنت�رص لدى املجرمني. اإن تزامن 

حدوث هذه ال�صلوكيات مع اجلرمية يجعلنا 

نركز عل������ى �صخ�صية املج������رم وا�صتعداداته 

دمان. و�صماته النف�صية كما هو احلال يف الإ

دمان  - من جهة ثانية فاإن اجلرمية، والإ

على العقاقري واملخدرات والكحول جميعها 

تدخ������ل يف فئ������ة ال�صل������وك الالاجتماع������ي، 

وا�صطراب������ات ال�صخ�صية ال�صيكوباتية )عبد 

ال، 2001(.

- بغ�س النظر عن الجتاه املعروف باأن 

جرام تقل وتنحدر مع تقدم الفرد  النزعة لالإ

أنها حتدث يف ال�صباب- فاإن هذا ل  بال�صن -وا

ينطبق على جميع العدوانيني وامل�صاك�صني.

- من جهة اأخرى فاإن املعاجلة الناجحة 

له������ذه احلالت تت�صاب������ه جميعها �صواء كانت 

للمدمنني اأو للمجرمني على حد �صواء، وقد 

ا�صتعم������ل البع�س طريقة الع������الج نف�صها يف 

كل هذه احلالت وخا�ص������ة العالج ال�صلوكي 

املعريف )عبد ال، 2001(.

دمان الجتاه  ويعترب النم������وذج الطبي لالإ

ال�صائ������ع يف الكحولي������ة واملخ������درات. وه������و 

دمان.  يفرت�س ال�صتع������دادات البيولوجية لالإ

فا�صتعم������ال الكحول والعقاق������ري يتبعه عادة 

زيادة يف التحمل ومزي������د من ا�صتعمال هذه 

امل������واد ومن جهة ثانية ف������اإن النقطاع عنها 

�صيوؤدي اإىل اأعرا�������س الن�صحاب التي تخلق 

ا�صطرابات متنوعة.وهناك عدد من ال�صفات 

الت������ي مت بحثها ل������دى املنحرف������ني املدمنني 

وال�صمت   ،Tolerance التحم������ل  وه������ي: 

Salience، ال�رصاع Conflict، الن�صحاب 

 ،Graving اجلاذبي������ة   ،Withdrawal

 ،Relapse. )Kilpatrick والنتكا�������س 

)1997

تقييم النظرية:

�صا�صية يف اعتماد مفهوم  - اإن املي������زة الأ

أن������ه ي�صاعدنا يف  دم������ان على اجلرمية« ا »الإ

فهم وتف�صري العديد من املتغريات املت�صمنة 

جرام والذين ي�صتمر �صلوكهم املنحرف  يف الإ

هذا رغم تعر�صهم للعقاب.

أنواع  - يق������وم املجرم������ون بالكثري م������ن ا

دم������ان على اجلرمية  اجلرائ������م، ومفهوم الإ

أو�ص������ع على والدي  ميك������ن اأن يطب������ق ب�صكل ا

املجرمني امل�صاك�صني.

- اإن من ال�صع������ب معرفة ما اإذا مفهوم 

دمان على اجلرمية ي�صاعد يف تف�صري اأي  الإ

�ص������يء ل ت�صتطيع النظري������ات والجتاهات 

خرى تف�صريه. الأ
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نظرية اأيزنك البيولوجية- االجتماعية 

يف اجلرمية

Eysenck،s Biosocial theory of crime 

أيزن������ك يف فهم  تعت������رب م�صاهم������ة هانز ا

ف������كاره  لأ امت������داداً  وتف�صريه������ا  اجلرمي������ة 

ونظريت������ه النف�صية. وميك������ن و�صف نظريته 

باأنه������ا بيولوجية- اجتماعي������ة )بيو�صو�صيال 

نه اعترب اأن العوامل اجلينية  biosocial( لأ
)البيولوجي������ة( ت�صاه������م بو�ص������وح يف حتديد 

ن�صاين، ولكن تاأثري هذه العوامل  ال�صل������وك الإ

اإمنا يتم وفق املوؤثرات البيئية )الجتماعية( 

نف�صه������ا. فالفروق اجلينية ه������ي التي توجد 

الفروق بني النا�س والت������ي تقود اإىل الفروق 

جرامي.وقد عرف  يف اجلرمية وال�صلوك الإ

أيزنك واأخذ �صهرته من خالل كتبه حول قيا�س  ا

 Measurment of intelligince الذكاء

)1990( وكتاب������ه املعنون »التدخني واملر�س« 

)1980( وكذل������ك كتاب������ه املعن������ون »الفروق 

 racial differences ال�صاللية يف الذكاء

 .)1973( »in intelligence
�ملورث���ات )�جلين���ات(: يوافق العديد من 

علم������اء النف�������س على دور العوام������ل اجلينية 

الوراثي������ة يف اجلرمية. اإل اأن هذا ل ينطبق 

أ�ص������كال ال�صلوك  ب�صكل كام������ل ووا�صح على ا

فكي������ف ميكن  والالاجتماع������ي.  امل�صاك�������س 

للعوام������ل الوراثية اأن ت�صاع������د علماء النف�س 

يف معاجلة هذا ال�صل������وك ؟ اإل اأن ملثل هذه 

العوام������ل دور حوه������ري وب������ارز يف نظري������ة 

أيزنك  أيزنك. وفيما يتعلق باجلرمية، يعتقد ا ا

اأن هن������اك دلئل من التوائ������م توؤيد دور هذه 

العوامل الوراثية يف اجلرمية، واأن مثل هذا 

ال�صل������وك موروثاً. وينطبق هذا ب�صكل خا�س 

على التوائم املتماثل������ة )identical( الذين 

ينمون ولديهم �صلوكيات عدوانية واإجرامية 

اأكرث من التوائم املختلفة.

 consitutional �لتكويني���ة  �لعو�مل 

العوام������ل  اإىل  ننتق������ل  ح������ني   :factors

أيزنك ي�صدد على اأن هناك  التكوينية، ف������اإن ا

فروقاً ج�صمية بني املجرمني وغري املجرمني. 

فاملجرم������ني يختلفون بالكث������ري من ال�صفات 

اجل�صمي������ة عن غري املجرم������ني. وتتعلق هذه 

الفروق باخل�صائ�س املورفولوحية )البنيوية 

اجل�صمي������ة( التي متيز املجرم، والتي حتدث 

عنه������ا لوم������ربوزو Lombroso من������ذ عام 

أيزنك يعترب اأن  )1911(. وبالرغ������م م������ن اأن ا

أن������ه مل يكن مهتماً  لومربوزو ق������د اأخطاأ، اإل ا

بنظري������ة �صيل������دون Sheldon )1940( عن 

اأمناط اجل�ص������م body types. وقد �صنف 

�صيلدون هذه الأمناط اإىل ثالثة:



جرام نظريات الإ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   ��2008

 Endomorph النمط داخلي الرتكيب -

الذي������ن يت�صفون بال�صمن������ة، واملهتمني كثرياً 

بتناول الطعام، ويحبون ال�صرتخاء، والت�صلية 

واأوقات الفراغ، وحب ال�صداقة وكرثة النوم، 

و�صعوبة ال�صتيقاظ.

النم������ط اخلارجي الرتكي������ب، وميثله   -

النحي������ف الذي يتمي������ز بالتيق������ظ، ويخفي 

م�صاعره، ويت�صف بالتفكري والت�صميم.

- النم������ط املعت������دل الرتكي������ب، وميثل������ه 

أة واملغامرة،  الريا�صي، ال������ذي يت�صف باجلرا

مل.  والن�صاط والريا�صة، والتناف�س وحتمل الأ

)عبد ال، 2000(.

ويفرت�س �صيل������دون اأن ال�صلوك املنحرف 

جرامي، ميثله الداخلي الرتكيب ولي�س  ومنه الإ

خارجي الرتكيب، كما تبني من خالل درا�صته 

التي اأجراها على عدد من طالب اجلامعات 

املنحرف������ني والعدوانيني. وبع�س الدرا�صات، 

يزن������ك، قد اأعطت نف�س النتائج. من  وفقاً لأ

أيزنك مع �صيلدون ب������اأن اأمناطاً  هنا يتف������ق ا

معينة يف ال�صخ�صية ترتبط بو�صوح باأ�صكال 

ال�صلوك املنحرف واجلرمية.

يعتق������د   :personality �ل�شخ�شي���ة 

أيزنك باأن هناك ثالثة مكونات )�صماها فيما  ا

أبعاد( غري مرتابطة ورئي�صة لل�صخ�صية:  بعد ا

ول املنب�صط extraversion الذي يت�صف  الأ

بداع، وال�صيطرة  بالفعالية، وتاأكيد الذات، والإ

 ،sensation seeking ثارة والبحث عن الإ

psychoticism الذي  والثاين الذهاني������ة 

يت�صف باأنه لاجتماعي antisocial، وبارد 

)بليد امل�صاعر cold(، ومتمركز حول ذاته،  

 ،)empathy( واندفاعي، وينق�صه التعاطف

والثالث هو الع�صابية neuroticism الذي 

يت�صف بالقل������ق، والكاآبة وامل�صاعر املتهيجة،  

وعدم املنطقية irrational، و�صعف تقدير 

ن ماهي  الذات، واخلجل shy. وال�صوؤال الآ

ال�صفات ال�صيكولوجية التي متيز املجرمني 

 all of أيزن������ك باأنه������ا جميعه������ا ؟ يجي������ب ا

them، فاملجرمني يظهرون درجة عالية من 
نب�صاطي������ة، والذهانية، والع�صابية. ولديه  الإ

الدلئل التي تدع������م وجهة نظره هذه. وقد 

أو ال�صيكوباثيون يكونوا  ب������ني اأن املجرم������ون ا

مرتفع������ي النب�صاطي������ة والع�صابية يف نف�س 

�صخا�س ب�صعف  الوق������ت، ويت�صم ه������وؤلء الأ

قدرته������م على تكوي������ن الرتباطات ال�رصطية 

و�صهولة حدوث الكف inhibition لديهم.

وه������ذا العج������ز ع������ن الت�رصي������ط يجعل 

م������ن ال�صعب عليه������م تعلم القي������م واملعايري 

الجتماعية، واإذا تعلموا قلياًل من هذه القيم 

واملعاي������ري ف�رصعان ما يتال�صى ه������ذا التعلم 

ل�صهولة ح������دوث النطفاء )ربي������ع، ويو�صف 
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جرام������ي )وكذل������ك  وعب������د ال، 1995(. الإ

خرى(  أ�ص������كال ال�صل������وك الالاجتماع������ي الأ ا

اإمن������ا تنتج ع������ن ف�صل التن�صئ������ة الجتماعية 

socialization يف اإيق������اف النزعات غري 
النا�صجة immature tendencies لدى 

فراد. وهذه النزعات غري النا�صجة  بع�س الأ

هي التي تت�صم������ن اهتماماً مفرطاً بالذات، 

وال�صع������ي امل�صتمر لتلبي������ة احلاجات الذاتية 

واإ�صباعه������ا. اإن عملي������ة التن�صئة الجتماعية 

هي امل�صوؤولة عن جعل الفرد اجتماعياً )من 

هنا ت�صمى بالتطبيع الجتماعي( وهي التي 

جتعله اأقل اإجراماً.

أنواعه  ا ب������كل  ال�صل������وك الجتماع������ي   -

خرين املهمني  يتعر�������س للعتاب عن طريق الآ

وذوي ال�صلطة يف حياة الطفل والفرد عموماً 

العملية  وه������ذه  واملدر�ص������ني(.  )كالوالدي������ن 

�رصاط  يزن������ك اإمنا تتم وفق مبادئ الإ وفقا لأ

الكال�صيكي البافلويف.

- والتن�صئ������ة الجتماعية هي التي تقود 

ن ي�صلك  اإىل مواق������ف يفك������ر فيها الف������رد لأ

نه������ا تت�صمن مواقف  �صل������وكاً ل اجتماعياً لأ

غ������ري �صارة. وحتتوي عل������ى القلق. اإن �صلوك 

اإجرام������ي ولاجتماعي هو  ال�صخ�س ب�صكل 

مل  و�صيلة يح������اول من خاللها تخفيف هذا الأ

والقلق التي ت�صببه مثل هذه املواقف.

اإن مثل هذا التف�صري يتطلب خطوة اأخرى 

�صخا�س الذين  من اأجل فهم اجلرمي������ة. فالأ

نب�صاطية  يت�صفون بدرجات منخف�صة من الإ

introverts( مييلون  منطوي������ن  )ويكونون 

�رصاط،  ن يتعلم������وا ب�رصعة عن طري������ق الإ لأ

يف ح������ني اأن الذين يت�صف������ون بدرجة عالية 

م������ن النب�صاطية يك������ون اإ�رصاطهم )تعلمهم( 

�������رصاط هو العملية التي مت من  اأ�صعف. والإ

 associations خاللها تعلم الرتباط������ات

فعال  بني اأفعالن������ا actions ونتائج هذه الأ

its consequences. وهناك دلئل توؤكد 
�������رصاط يكون بطيئاً  الفكرة القائل������ة باأن الإ

أيزنك.  و�صعيف������اً لدى املنب�صطني كم������ا بني ا

�رصاط يقود اإىل تن�صئة  مثل هذا البطء يف الإ

اجتماعية بطيئة و�صعيف������ة وبالتايل ارتفاع 

جرام. درجة العدوانية والإ

أيزنك عن العالقة بني اجلرمية  ويت�صاءل ا

والذهانيه. اإنه يف�������رص ذلك من منظور عام 

يتعل������ق بال�صط������راب الذه������اين بح������د ذاته 

مرا�������س العقلية  أ�ص������د واأخطر الأ باعتب������اره ا

التي تت�صمن هذيانات وهلو�صات وتوهمات، 

عرا�س ترتبط باجلرمية. اإن �صفات  فهذه الأ

الذهاني������ني تت�صمن عدم الطاع������ة، والقيام 

باأ�صكال من ال�صلوك غري املقبول اجتماعياً. 

ن م������اذا عن عالق������ة اجلرمية  وال�ص������وؤال الآ
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بالع�صابي������ة ؟ يجي������ب على ذل������ك بقوله اإن 

الع�صابيني يتمي������زون بانفعالية جتعلهم اأكرث 

�رصاط  �صعوبة للتطبيع الجتماعي.فعملية الإ

تف�صل يف تعلمهم القيم واملعايري الجتماعية. 

أخ������رى ح������ني يكون مث������ل هوؤلء  م������ن جهة ا

انفعالي������ون )ويعانون ا�صط������راب يف املزاج( 

فاإنهم يت�رصف������ون بتهيج واندفاعية، وي�صدر 

جرامي خا�صة يف  عنهم ال�صلوك العنيف والإ

مواقف التهديد.

 تقييم النظرية:

أيزنك يف تف�صري اجلرمية  - اإن نظري������ة ا

تتيح املجال للكثري من التنظري واجلدل.

- بالرغم من اأن ه������ذه النظرية بحاجة 

أنه براأي  للكثري من الدلئ������ل التجريبية، اإل ا

الكثري من علماء النف�س قد قدمت معطيات 

وتف�صريات هامة لل�صلوك الجتماعي.

- مع اأن هذه النظرية تربط بني العوامل 

اأن  اإل  وال�صيكو-اجتماعي������ة،  البيولوجي������ة 

الق�صايا املتعلق������ة بالعقوبة واملكافاأة مو�صع 

جدل كب������ري فيها. والجت������اه الجتماعي يف 

هذا اجلانب، لي�س له دور بارز الو�صوح.

 نظرية التعلم االجتماعي

طف������ال والرا�صدين  من املع������روف اأن الأ

خرين  يتعلمون بفعالية من خ������الل اأفعال الآ

التي يكت�صبونها بالتقليد imitation. فاأثر 

النمذجة modeling واملحاكاة هو املو�صوع 

املركزي يف نظري������ة التعلم الجتماعي التي 

أ به������ا دولرد وميللر )1941( وقد حتدثا  بدا

عن التقليد يف �ص������وء مفهوم التعلم البديلي 

vicarios learning. حيث ي�صاهد الفرد 
خرين، وتخ�صع هذه ال�صلوكيات  �صلوكيات الآ

أو املكاف������اأة )التعزي������ز(.  اإم������ا اإىل العق������اب ا

والتعل������م ب������راأي هذين الباحث������ني هو متغري 

أو لواحق  أ�صا�صاً بنتائ������ج ا و�صي������ط مرتبط������ة ا

consequences، ال�صل������وك والفعل. وقد 
مت �رصح هذه النظرية وبحثها بتو�صع من قبل 

الذي حتدث   ،)1973،Bandura( باندورا 

ع������ن مفهوم »التعل������م الجتماعي«. فقد بني 

طف������ال يقلدون �صلوكي������ات الرا�صدين،  أن الأ ا

وبالت������ايل يك������ون الرا�ص������دون كنم������اذج لهم. 

ودرا�صاته ع������ن اكت�صاب ال�صل������وك العدواين 

طفال من خالل م�صاهداتهم لربامج  لدى الأ

العنف، معروف������ة لدى اجلمي������ع. ويوؤكد اأن 

تف�صري العن������ف واجلرمية يف �ص������وء، التعلم 

الجتماع������ي ل ي�صاعدنا كث������رياً مامل نتحدث 

ع������ن ال�رصوط والظروف الت������ي يحدث فيها 

مثل هذا التعلم.

تقييم النظرية:

اإن اأهمي������ة نظري������ة التعل������م الجتماعي 

أ�صكال  تنبع م������ن كونه������ا تبح������ث يف تعل������م ا
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أنها ت�صدد على اأهمية  ال�صلوك املعق������د، كما ا

 normal processes العمليات الطبيعية

يف اكت�صاب ال�صلوك، ولي�س من ال�رصورة اأن 

نبح������ث عن ال�صطراب، احل������الت املر�صية 

ل������دى املجرم������ني. وتتمثل نقط������ة ال�صعف 

�صا�صية يف ه������ذه النظرية، كونها مل تو�صح  الأ

أو ع������دم تعلم  حت������ت اأي ظروف يت������م تعلم ا

جرامي. ال�صلوك الإ

نظري���ة البن���اء االجتماع���ي يف تف�صري 

اجلرمية

اإن م������ن ال�صهل الق������ول باأن اجلرمية هي 

 immutable صيء ثابت غري قابل للتغيري�

حتى نفهم خطورة عمل علماء نف�س اجلرمية 

فراد الذي  باأنه جمرد حماولة لفهم بع�س الأ

جرام. فاجلرمي������ة لي�صت جمرد  ي�صلك������ون الإ

�صيء ثابت، وعام، يحتاج اإىل التف�صري. فهناك 

الكث������ري من ال�صلوكيات الت������ي لميكن القيام 

بها وتعت������رب جرمية. من هنا تعرف اجلرمية 

أو امتن������اع عن فعل  قانون������اً باأنه������ا »كل فعل ا

يعاقب عليه القانون« )الرفاعي، 1986(.

أ�صا�صياً  ويعترب البناء الجتماعي عن�رصاً ا

أنه ي�صاعدنا يف  يف تف�صري اجلرمية، خا�صة وا

احلديث عن عملية البناء الجتماعي بدون 

اأن نح������دد من الذين قاموا به، وماذا يخدم. 

اإن �صع������ف البناء الجتماع������ي ي�صاعدنا يف 

درا�صة املنظومة الجتماعية والقانونية التي 

حتكم ال�صلوك.فهناك قوانني ثابتة وطبيعية 

كما اأن هن������اك مبادئ اإن�صانية يبحثها علماء 

فراد ورغباتهم  نف�س اجلرمية. فطموحات الأ

ق������د تتعار�������س يف الكثري من احل������الت مع 

ظروف و�رصوط البيئ������ة الجتماعية والبناء 

الجتماعي والثق������ايف، وذلك ب�صبب: تفاوت 

ف������راد، وتعار�س  الق������درات ال�صخ�صي������ة لالأ

رغباتهم مع الو�صائل امل�رصوعة التي حددها 

املجتم������ع �صمن منظومته القيمية، ففي مثل 

هذه احل������الت �صي�صلك �صل������وكاً غري مقبول 

للقوانني والنظم  اجتماعياً، وميثل انته������اكاً 

الجتماعية ويذهب )روب������رت مرتون( على 

اأن احلي������اة الجتماعي������ة والبناء الجتماعي 

أ�صا�صية. وله������ذه الرتكيبة  حتددها معاي������ري ا

أ�صا�صيتان هما: الجتماعية خا�صتان ا

 cultural الثق������ايف  البن������اء   -1

structure، الذي يح������دد: املعايري والقيم 

ه������داف  والأ  ،norms and values

.main goals فراد املجتمع �صا�صية لأ الأ

 social الجتماع������ي  البن������اء   -2

structure ال������ذي يحدد: اأمناط العالقات 

Typesofreletions ال�صائدة يف املجتمع، 
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ه������داف داخل كل  وط������رق الو�ص������ول اإىل الأ

جمتمع من املجتمعات.

تنف�صل املعاي������ري والقيم )البناء الثقايف( 

ع������ن اأمن������اط العالق������ات امل�رصوع������ة وطرق 

ال�صل������وك املقب������ول اجتماعي������اً للو�صول اإىل 

ه������داف )البناء الجتماعي(، حيث ميجد  الأ

أه������داف النجاح الجتماعي،  البناء الثقايف ا

هداف التي ع������ادة ما تكون  ويرفع ه������ذه الأ

أ�صا�صاً  عبارة عن اإجن������ازات مادية متمثل������ة ا

يف النجاح������ات املادية )الرثوة( اأو يف املعرفة 

)الدرج������ات العلمية( لت�صب������ح مبثابة الغاية 

العظمى لغالبية اأفراد املجتمع.

ثم ياأتي البن������اء الجتماعي الذي يحدد 

اأمن������اط العالقات وط������رق الو�صول اإىل هذه 

ه������داف. وهنا قد تع������اق اإمكانية حتقيق  الأ

اأمامك  الثق������ايف(  ه������داف )البن������اء  هذه الأ

فراد، عن طري������ق تقلي�س فر�س  غالبي������ة الأ

النج������اح يف وجه فئات معين������ة اأو جماعات 

عرقية، اأو غريها م������ن اجلماعات ال�صغرية 

يف نف�س املجتمع.يف مثل هذه احلالة تتواجد 

�ص������كال ال�صلوك املنحرف  الرتبة اخل�صبة لأ

والالجتماع������ي ومنه������ا اجلرمي������ة )طالب، 

.)2002

تقييم النظرية:

الجتماع������ي  البن������اء  نظري������ة  ت�صج������ع 

 societal املجتمع������ة  بالعملي������ات  الوع������ي 

processes، الت������ي تغري م������ن اأفكارنا حول 

اجلرمية واملجرم������ني. وت�صجع هذه النظرية 

عل������ى ك�صف امل�صادر اجلدي������دة للطرق التي 

نفكر به������ا يف اجلرمية.كم������ا اأن املوؤ�ص�صات 

القانونية ومنظومة العدال������ة تاأخذ وجهات 

نظرن������ا وت�صتوع������ب الط������رق الت������ي تتم من 

خاللها فهم هذه املو�صوعات. اإنها ت�صاعدنا 

يف فه������م اجلرمية من خالل م�صاعدتنا على 

فهم مل������اذا هذه الت�صورات عن اجلرمية هي 

كذل������ك. وتعت������رب نظرية البن������اء الجتماعي 

ك������رث انت�صاراً  م������ن النظريات الجتماعية الأ

جرامي، خا�صة  و�صيوعاً يف تف�صري ال�صلوك الإ

جرامي  أنها حتاول ربط تف�صري ال�صلوك الإ وا

باملتغريات الثقافية والجتماعية التي ت�صكل 

مبجموعها عوام������ل �صابقة يف وجودها على 

وجود الفرد نف�صه، وهذه املتغريات والعوامل 

نتاج �صلوك معني قد  هي التي تدفع الفرد لإ

يكون �صوياً، وقد يكون عك�س ذلك.
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مقدمة:

�ص������الم بو�صفه �صاعر الدعوة  أ�صهر �صعراء �صدر الإ يع������دُّ ح�صان بن ثابت ا

ول يف مواجهة  �صعراء امل�رصكني. وح�صان �صاعر خم�رصم اأدرك  �صالمي������ة الأ الإ

�صالم، ونظم ال�صعر يف الع�رصين معاً. اجلاهلية والإ

زدية اليمنية، وهو خزرجي من جهة  ينتمي ال�صاعر اإىل قبيلة  اخلزرج الأ

فهو قحطاين الن�صب، ينتهي ن�صبه اإىل بني النجار.
 )1(

م ب، والأ الأ
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 وقد جعل امل������ربد اآل ح�صان اأعرق بيوت 

العرب يف قول ال�صعر، فاإنهم يعتدون �صتة يف 

)2(
ن�صٍق كلهم �صاعر. 

أبي������ه ال�صع������ر، واملقدرة  وق������د ورث عن ا

الهجائية، والت�صوير ال�صاخر. كما اأن اأختيه 

خولة وفارعة �صاعرتان، وابنه عبد الرحمن 

�صاعر جميد، وابنته ليل������ى �صاعرة، وحفيده 

)3(
�صعيد  بن عبد الرحمن �صاعر.

كان ح�ص������ان بن ثابت فح������اًل من فحول 

اللخم������ني  م������راء  بالأ ات�ص������ل  اجلاهلي������ة، 

والغ�صاني������ني؛ لين������ال عطاءه������م. فقد ذكر 

غاين اأن ح�ص������ان بن ثابت التقى  �صاح������ب الأ

يهم الغ�صاين، وا�صت�صهد جبلة له  جبلة بن الأ

بع������د النابغة الذبياين، وعلقمة بن َعَبدة كما 

اأُعجب عمرو بن احلارث مبدحه قائاًل: مبثل 

ه������ذا َفليُثَْن على املل������وك، ومثل ابن الُفريعة 

)4(
فليمدْحهم! واأطلق له اأ�رصى قومه. 

أ�صع������ر اأهل امل������در، وكان  ويق������ال: اإن������ه ا

َر مئة  رين من املخ�رصم������ني، ُعمِّ اأح������د املعمَّ

وع�رصين �صنة �صتني يف اجلاهلية، و�صتني يف 

)5(
�صالم. الإ

يعني ه������ذا ال������كالم اأن �صخ�صية ح�صان 

�صالم،  ال�صعرية كانت مكتملة حني دخل يف الإ

فانربى مدافعاً عن الدعوة اجلديدة بل�صانه، 

ونافح عنه������ا، فقد قال قائ������ل لعلي بن اأبي 

طال������ب – ر�صوان ال عليه- اهُج عنا القوم 

الذين هجونا، فقال علي –ر�صي ال عنه- 

اإن اأذن يل ر�صول ال فعلت، فاأجاب الر�صول 

–�صلى ال عليه و�صلم- لي�س عنده ذلك، ثم 
ن�ص������ار: ما مينع القوم الذين ن�رصوا  قال لالأ

ر�ص������ول ال ب�صالحهم اأن ين�رصوه باأل�صنتهم؟ 

أنا لها، واأخذ بطرف  فقال ح�صان بن ثابت: ا

ل�صانه، وق������ال: وال ما يُ�رصُّين به مْقول بني 

ب�������رصى و�صنعاء، فقال ل������ه الر�صول –�صلى 

أنا منهم؟!  ال عليه �صلم- كي������ف تهجوهم وا

أ�صلك منهم كما تُ�صلُّ ال�صعرة من  فق������ال: اإين ا

)6(
العجني. 

لق������د اجتم������ع يف �صخ�صية ح�ص������ان ُحبُّ 

ن�ص������ار، وح������ب النبي –�صل������ى ال عليه  الأ

ن�صار يف  و�صل������م- ف������كان بح������قٍّ �صاع������ر الأ

�صالمية، واليمن  جاهليته، و�صاعر الدعوة الإ

كله������ا يف اإ�صالمه. وهذا ما �ص������رناه وا�صحاً 

يف حتليلن������ا البائية التي نظمها بعد انت�صار 

امل�صلمني يف موقعة بدر.

وكان �صدي������د العتزاز ب�صعره، وباأثر هذا 

نه �صعر اأن ال�صعر  ال�صع������ر يف اأعدائه؛ ذلك لأ

هو جماله احلقيقي الذي ا�صتطاع من خالله 

�صالمية.  أداء وظيفته يف معركة الدعوة الإ ا

واملتتب������ع �صعَر ح�صان يالح������ظ اأن �صعره 

اجلاهلي اأجود �صع������ره. فلماذا �صعف �صعره 
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�صالم وهو �صاعر الر�صول –�صلى  يف �صدر الإ

ول، و�صاع������ر الدعوة  ال علي������ه و�صل������م- الأ

�صالمية من دون منازع؟ الإ

ميان بال�صاعرية: عالقة االإ

اختلف امل�صت������وى الفني ل�صعر ح�صان يف 

�صمعي �صعف  �صالم، وق������د ربط الأ �صدر الإ

ال�صعر وليونته بدخوله يف باب اخلري قائاًل: 

)طري������ق ال�صع������ر اإذا اأدخلت������ه يف باب اخلري 

لن، األ ت������رى اأن ح�صان ب������ن ثابت كان عال 

�صالم. فلم������ا دخل �صعره  يف اجلاهلي������ة والإ

يف ب������اب اخلري من مراثي النبي –�صلى ال 

عليه و�صلم- وحم������زة وجعفر -ر�صوان ال 

عليهما- وغريهم لن �صعره. وطريق ال�صعر 

ه������و طريق الفحول مثل امرئ القي�س وزهري 

والنابغة من �صفات الديار والرحل والهجاء 

واملدي������ح والت�صبيب بالن�ص������اء و�صفة اخلمر 

واخليل واحلروب والفتخار فاإذا اأدخلته يف 

)7(
باب اخلري لن(.

يقودن������ا ه������ذا ال������كالم اإىل احلديث عن 

ة  مي������ان، واإىل ج������دَّ عالق������ة ال�صاعري������ة بالإ

�ص������الم.  الإ �ص������در  ال�صعري������ة يف  التجرب������ة 

حداث املتالحقة كانت خمتلفة عما كان  فالأ

يح�ص������ل م������ع ال�صاعر يف جاهليت������ه، ومل يعد 

رث اجلاهل������ي منا�صب������اً للتعب������ري عن هذه  الإ

حداث العظيمة. فوجد ال�صاعر يف �صدر  الأ

�ص������الم نف�صه اأمام جترب������ة �صعرية جديدة  الإ

ل عه������د له به������ا، فال يوج������د قامو�س لغوي 

ي�صعفه، ول من������وذج فني يقتدي به، فاعرتى 

�صع������ره �صع������ف يف املو�صوع������ات التي دارت 

حول العقيدة اجلديدة، وما يتعلق بها، وكان 

يعود اإىل �صاعريته املعهودة حني يتحدث عن 

أدّل على ذلك  املو�صوع������ات التقليدي������ة، ول ا

من ق�صيدت������ه الهمزية التي نظمها قبل فتح 

مكة، فقد ر�صم �صورة  معركة منتظرة تدخل 

فيها جيو�س امل�صلمني اإىل مكة منت�رصة على 

الطرف املعادي، فت�صتد �صاعريته، ويبدو كاأنه 

قد عاد اإىل �صبابه يف مطلع حياته اجلاهلية، 

وير�صم �صورة حرب �صديدة ال�صخب، يعلوها 

غبار كثيف. وت�صعله������ا خيل يبالغ ح�صان يف 

و�صف  قدرتها على اإذلل اأعدائها، في�صخر 

ن خيول امل�صلمني  من املكني �صخرية لذعة؛ لأ

ح������ني تدخل مكة لن جتد �صوى الن�صوة تلطم 

ذى عن  ، ويبعدن الأ وجوه اخلي������ل بخمورهنَّ

)8(
اأهل مكة  قائاًل: 

ت��روه��ا مل  اإن  خ��ي��َل��ن��ا  ع���ْدم���ن���ا 

)9(
��ق��َع م��وع��ُده��ا ك���داُء ت��ث��رُي ال��نَّ

�����َة م�����ص��ع��داٍت ع�����نَّ ي����ب����اْري����َن االأ

)10(
الظماُء �صُل  االأ اأكتاِفها  على 

ت����ظ����لُّ ج�����ي�����اُدن�����ا م���ت���م���ط���راٍت

���م���ه���نَّ ب����اخُل����ُم����ر ال���ن�������ص���اُء ت���ل���طِّ
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ف���اإم���ا ت��ع��ر���ص��وا ع��ن��ا اع��ت��م��رن��ا

وك���ان ال��ف��ت��ُح وان��ك�����ص��َف ال��غ��ط��اُء

ي���وم اجل�������الد  ف����ا�����ص����روا  واإال 

ي�������ص���اء م�������ن  ف�����ي�����ه  اهلل  ي�����ع�����ز 

وعندما ينتقل اإىل املديح النبوي وهجاء 

امل�رصكني نرى اختالف������اً وا�صحاً يف امل�صتوى 

)11(
الفني ل�صعره يقول: 

ه��ج��وَت حم��م��دًا ف��اأج��ب��ُت  عنه

اجل������زاُء ذاك  يف  اهلل  وع����ن����َد 

اأت����ه����ج����وه ول�������ص���َت ل����ه ب���ك���فٍء

ك���م���ا خل���ريك���م���ا ال����ف����داُء ف�������رشُّ

ًا ح��ن��ي��ف��ًا ه����ج����ْوَت م���ب���ارك���ًا ب������رَّ

ال����وف����اُء ����ص���ي���م���ُت���ه  اهلِل  اأم��������نَي 

ف��������اإنَّ اأب������ي وواَل����������ده وع��ر���ص��ي

ل���ع���ر����صِ حم���م���ٍد م��ن��ك��م وق�����اُء

�صالم؛  مل ي�صعف �صعر ح�ص������ان كله يف الإ

ن ال�صاعر يف اجلاهلي������ة كان يقول  ذل������ك لأ

أو الرهب������ة، ومل يكن  ال�صع������ر بداف������ع الرغبة ا

�صالم يقول ال�صعر بدافع  ال�صاعر يف �صدر الإ

نه كان يرج������و عطاًء من نوع  ك�ص������ب املال؛ لأ

اآخر، )ومل يكن ال�صعر يدرُّ عليه منفعة مبا�رصة، 

)12(
بل كان نوعاً من الكفاح الديني(

أ�صعار ح�ص������ان يف اجلاهلية تدور  كان������ت ا

حول الفخر والتع�صب لقومه اخلزرج، وكان 

و�س  أ�صده بني الأ ال�������رصاع يف اجلاهلية على ا

و�صاعره������م قي�س ب������ن اخلطي������م، واخلزرج 

ميان  و�صاعرهم ح�ص������ان. والعالقة ب������ني الإ

ميان بعيد  وال�صعر عالقة �صدية، ذلك اأن الإ

م������ن ال�صعر ال������ذي يتطلب اخلي������ال املحلق، 

ميان  فاأع������ذب ال�صع������ر اأكذبه، وي�صتل������زم الإ

ال�صدق ال�صديد، واحلقيقة كلها.

أم������ا ال�صعر في�صتل������زم التحليق باخليال،  ا

وعدم اللت������زام بالواق������ع. فال�صاعر يجميع 

ب������ني الروؤية والروؤيا، ويع������رب عما كان، وعما 

ه������و كائ������ن، وعما يتمن������ى اأن يك������ون. يقول 

بعه���م الغ���اوون، اأمل ت���َر  تع������اىل: )وال�صع���راء يتَّ

يقول���ون واأنه���م  يهيم���ون،  واٍد  كّل  يف   اأنه���م 

)13(
ما اليفعل���ون(.

فال�صع������ر حتليق باخلي������ال، اأي بعد عن 

ميان.  ال�صدق؛ لذلك ل يجتمع ال�صعر والإ

اإذن ق������ال ح�ص������ان ال�صع������ر يف اجلاهلية 

وهو يبتغي العط������اء، وامل�صلحة ال�صخ�صية، 

�صالم، واأ�صبحت  وانتفت هذه امل�صلحة يف الإ

م�صلحة جماعية.

�صالمي اأكرث  وقد حلق النح������ل ب�صعره الإ

من اأي �صاع������ر اآخر، فنُ�ص������ب اإليه �صعر فيه 

�صعف وركاكة.

وقد ذك������ر �صاح������ب العق������د الفريد اأن 

اأفخ������ر بيت قالته العرب هو بيت حل�صان بن 

)14(
ثابت:
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وجوَههم َي���ُرّد  اإذ  ب��دٍر  وبيوم 

وحممُد لواِئنا  تَت  جريُل   

أم������ا اأحك������م بي������ت قالته  وا

)15(
العرب، فقوله: 

�صاملًا واأ���ص��ب��ح  اأم�صى  ام���راأ  واإن 

من النا�ص اإال ما جنى ل�صعيُد

ق�صيدته البائية:

كانت موقعة بدر اأول موقعة 

انت�رص فيها امل�صلمون انت�صاراً 

عظيم������اً. وقد حطم������ت هذه 

املعرك������ة الهالة الت������ي اأحاطت 

أنها  قري�س بها نف�صها. فاأدركت ا

تقاتل خ�صماً قوياً. لقد حطم 

امل�صلم������ون �صموخ قري�س، واأدى 

مر اإىل قتالها امل�صلمني  هذا الأ

بعنف.

وراح ح�ص������ان ي�صي������د به������ذا الن�������رص يف 

ق�صائد ومقطوعات �صعرية لعل من اأجودها 

ه������ذه الق�صيدة التي تتحدث عن موقف من 

�صالمي������ة احلا�صمة التي  مواق������ف الدعوة الإ

جت�ص������دت يف موقعة بدر، وتع������رب عن التغري 

الذي اأ�صاب الفكر، وجتلى يف ال�صعر.

)16(
يقول ح�صان بن ثابت يف يوم بدر: 

بالكثيِب زي��ن��َب  دي����اَر  َع���َرف���ُت 

)17(
كخطِّ الوحي يف الورِق الق�صيب

ت���ع���اَرُوه���ا ال����ري����اُح وك�����لُّ َج����وٍن

)18(
���ص��ك��وب ُمنهمٍّ  الو�صميِّ  م��ن 

��م��ه��ا خ��َل��ق��ًا واأم�����ص��ت ف��اأم�����ص��ى ر���صُ

ي���ب���اب���ًا ب��ع��د ���ص��اِك��ن��ه��ا احل��ب��ي��ب

ف�����دْع ع��ن��ك ال���ت���ذك���ر ك����لَّ ي���وٍم

ال��ك��ئ��ي��ِب ���دِر  ال�������صَّ ح������رارة  وُردَّ 

ْ ب����ال����ذي ال ع���ي���َب ف��ي��ه وخ�������رِّ

ب�����ص��دٍق غ���ري اإخ���ب���ار ال���َك���ذوِب

مب���ا ���ص��َن��ع امل���ل���ي���ُك غ������داَة ب���دٍر

�����ص��ي��ِب ال��نَّ امل�������رشك���نَي يف  ل��ن��ا يف 
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غ��������داَة ك��������اأنَّ ج��م��ع��ه��م ح������راٌء

ب�����دت اأرك�����ان�����ه ج���ن���َح ال���غ���ي���وِب

ف����واف����ي����ن����اه����م م�����ّن�����ا ب���ج���م���ٍع

���ِد ال���غ���اب ُم�������رداٍن و���ص��ي��ِب ك���اأ����صْ

اآزروه ق�������د  حم������م������ٍد  اأم��������������ام 

ع����داِء يف ل��ْف��ِح احل��روِب على االأ

ب���اأي���دي���ه���م ������ص�����وارُم م���ره���ف���اٌت

 )19(
وكلُّ جمرٍب خاظي الُكعوب

و�������صِ ال���غ���ط���ارُف اآزرت���ه���ا ب��ن��و االأ

ال�صليِب ال��دي��ِن  يف  النجاِر  بنو 

ف����غ����ادْرن����ا اأب�������ا ج����ه����ٍل ����رشي���ع���ًا

 
)20(

باجَلُبوِب تركنا  قد  وعتبَة 

و���ص��ي��ب��َة ق���د ت��رك��ن��ا يف رج����اٍل

ن�صيب ُن�����ص��ب��وا  اإذ  ح�����ص��ٍب  ذوي 

مل��ا اهلل  ر��������ص�������وُل  ي����ن����ادي����ه����م 

 )21(
قذفناهم كباِكَب يف القليِب

حقًا ك���ان  ح��دي��ث��ي  جت���دوا  اأمل 

ب���ال���ق���ل���وِب ي�����اأخ�����ُذ  اهلل  واأم���������ُر 

لقالوا نطقوا  ول��و  نطقوا  فما 

م�صيِب راأٍي  ذا  وك��ن��َت  �صدقت 

ب������داأ ح�ص������ان ق�صيدت������ه مبطل������ع طللي، 

وىل التي نالحظها اقت�صار هذا  والظاهرة الأ

أبي������ات فقط. فقد قطعه  املطلع على ثالثة ا

بقول������ه )دع عن������ك(، وكان ي�صتطيع اأن ينتقل 

بي�������رص و�صهولة من املطلع الطللي اإىل حديثه 

�صلوب الذي يحمل  اخلا�������س من دون هذا الأ

�صلوب؛  قطعاً وا�صحاً. ورمب������ا تعمد هذا الأ

نه يري������د  اأن يف�صل ب������ني حالني ل جامع  لأ

بينهما.

اإن ثمة اإيج������ازاً �صدي������داً يف ذكر الديار 

ل يعطين������ا �صورة مف�صل������ة، مكتملة املالمح 

يوؤك������د حقيق������ة اأن امل�صلم������ني يف كفاحهم مل 

يفرغوا كث������رياً لتهذيب ال�صعر، والتاأمل فيه. 

ح������داث ب�صكل �رصي������ع جداً،  فق������د توالت الأ

و�صغل امل�صلمني ه������مٌّ فكري هو ن�رص الدعوة 

�صالمية، والوقوف يف وجه من يعار�صها.  الإ

فكان همُّ ال�صاعر – يف املو�صوعات املت�صلة 

�صالمية- اأن يع������رب عن موقف  بالدع������وة الإ

�صعار كلها تعرّب  حا�ص������م يف الدعوة، وكانت الأ

عن ه������ذه املواقف ال�رصيع������ة التي ل حتتمل 

الوق������وف الطويل، خالف م������ا كنا نعهد من 

ال�صعراء يف جاهليتهم. ورمبا لو فعل ال�صاعر 

ذل������ك، واأطال يف حديثه الطللي ما وجد من 

ي�صتمع اإليه. ورمبا ن�صتطيع القول اإن �صعراء 

�صالمي������ة اأول م������ن تخل�صوا من  الدع������وة الإ

أبو نوا�س الذي يعيب  املطل������ع الطللي، ولي�س ا

على ال�صقي �صوؤاله الطلل، يف حني اأن �صوؤاله 

كان عن خمارة البلد.

�صالم من  ومل يتخل�������س �صاعر �ص������در الإ

املطالع نهائياً، لق������د ا�صتبدلها، فقد تغريت 

الطموح������ات، والغاي������ات، ومل يعد هنالك من 
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أبياتاً  ي�صغي ل�صاع������ر الدعوة، وهو ينظ������م ا

كثرية.

لقد جتاوز ال�صاعر و�صف اأجزاء الديار 

اخلربة، وجتاوز و�ص������ف الظعائن، وتخل�س 

أبيات اإذ  م������ن احلدي������ث الطللي بعد ث������الث ا

قال:

���ر ك����لَّ ي���وٍم ف����دع ع��ن��ك ال���ت���ذكُّ

ال��ك��ئ��ي��ِب ال�������ص���دِر  ح������رارَة  وُردَّ 

مر جتاوز مل������ا كان ميرُّ به  ويف ه������ذا الأ

ال�صاع������ر اجلاهلي. كم������ا اأن اأطالل ال�صاعر 

خرب������ة، ل حياة فيه������ا، اأتت عليه������ا الرياح، 

مطار، فلم تنبت فيه������ا الزرع، ومل توجد  والأ

احليوانات التي ترود فيها على عادة �صعراء 

اجلاهلية.

لقد و�صلت الديار اإىل مرحلة البلى: 

ف��اأم�����ص��ى ر���ص��ُم��ه��ا خ��َل��ق��ًا واأم�����ص��ت

ي���ب���اب���ًا ب��ع��د ���ص��اك��ن��ه��ا احل��ب��ي��ِب

واجلدير ذكره اأن ال�صاعر اجلاهلي كان 

نه كان م�صغولً بفكرة  يزرع حياة يف الطلل؛ لأ

اخلل������ود، وكان هاج�س الفن������اء يوؤرقه، فاإذا 

ذهبت احلياة الب�رصية م������ن هذه الديار زرع 

أم������اًل ببقاء احلياة  فيه������ا حياة من نوع اآخر ا

فيه������ا؛ ليحارب فك������رة الفناء الت������ي اأرقته. 

�ص������الم فقد حدث لديه  أم������ا �صاعر �صدر الإ ا

حت������ول فكري ناجت م������ن التح������ول الواقعي، 

�صالمي������ة فل�صفة   وق������د اأوجدت الدع������وة الإ

ن�صان املوؤم������ن. فاملوت لي�س فناء  مريحة لالإ

يف العقيدة اجلدي������دة، اإنه و�صيلة للعبور اإىل 

خ������رى، فال خوف م������ن الفناء يف  احلياة الأ

�صالم. الإ

كم������ا اأن موقف ال�صاع������ر من الطلل يعرب 

ع������ن موقف������ه من ال�ص������يء ال������ذي يرتبط به 

الطلل، والطلل اإرث جاهلي، يرتبط باحلياة 

اجلاهلي������ة التي رف�صها ح�ص������ان، وا�صتعا�س 

�صالمي������ة اجلديدة؛ لذلك  عنها باحلي������اة الإ

مل يع������ن بطلله عنايته ب������ه يف جاهليته، وكان 

وقوفه عليه وقوف املقلد الذي يجب اأن مير 

أثناء افتتاح ق�صيدته. به يف ا

اإن املع������ول عليه يف ال�صع������ر ل يكمن يف 

املعن������ى، فاملعاين هي نف�صه������ا، ولكن طريقة 

أثر ل معنى  التعبري قد تغريت. فال�صعر اإذن )ا

وه������ذا هو ما يج������ب اأن نطلبه يف كل جتربة 

 
)22(

لغوية(

قادت التجربة اجلديدة �صاعرنا اإىل عدم 

الهتمام باأم������ر ال�صناعة اللغوية، لقد اهتم 

حداث، وكان هذا التعبري  باأمر التعبري عن الأ

خطابياً عفوي������اً ملعركة جرت بني الفريقني، 

م������ال اإىل النرثية على ح�ص������اب الفنية، فاأدى 

مر اإىل ظهور املبا�رصة يف التعبري. هذا الأ

وقد ج������رت عادة ال�صع������راء على الفخر 
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باأنف�صهم بعد الطل������ل، وجند اأن ال�صاعر قد 

أ بنف�صه يف الطلل، ثم قطع هذا احلديث  بدا

وذك������ر امل�صلم������ني، ومل يذكر نف�ص������ه، فتحول 

ال�صمري امل�صيطر على الن�س اإىل النحن بدلً 

نا. ول يوجد م�صوِّغ لدى ح�صان ليقدم  من الأ

و�س وبني النجار وغريهم  نف�صه على مدح الأ

ور�ص������وُل ال – �صلى ال عليه و�صلم- فيهم 

فاإن فخر بنف�صه بدا فخره ن�صازاً.

والطبيع������ي يف مثل هذه احلال اأن تخّف 

حدة ال�صعور بال������ولء القبلي، ويربز تف�صيل 

�صالمي������ة. فلم يع������د احلا�رص  اجلماع������ة الإ

حا�رصاً للقبائل بقدر ما هو حا�رص للم�صلمني 

قحطانيني وعدنانيني.

�صالم ازدواجية  عانى ال�صاعر يف �صدر الإ

فكرية بني ما ن�صاأ عليه، وما اأدى اإليه الدين 

اجلدي������د. ف�صعُر الفخر القبل������ي، والتع�صب 

�صعب على ال�صاعر امل�صلم؛ لعدم وجود تناف�س 

ل������دى قبائل ال�صمال وقبائل اجلنوب. فكيف 

تعامل ح�صان مع هذه الزدواجية؟

يجاز ال�صديد يف ذكر  جلاأ ح�ص������ان اإىل الإ

الدي������ار والكفار وامل�صلم������ني و�صالحهم، وهو 

بذل������ك ل يعطينا �ص������ورة مف�صل������ة مكتملة 

املالمح حول �صورة معركة بدر.

أ�صاد  ن�صار، وا أنه وقف عند قومه الأ كما ا

بذكره������م. فل������م ي�صتطع اأن مي������ر على ذكر 

بط������ولت امل�صلمني من دون تخ�صي�س قومه 

كرب من البطولة: باجلزء الأ

و�������ص ال���غ���ط���ارُف اآزرت���ه���ا ب��ن��و االأ

ال�صليِب ال��ّدي��ن  يف  النجاِر  بنو 

يتفاخ������ر ح�صان بانتمائ������ه، ويعزو ف�صل 

و�س  ن�صار- الأ ن�رصة امل�صلمني بهذه الغزوة لالأ

واخلزرج-  ويف هذا النوع من اخلطاب عودة 

رث اجلاهل������ي املتعلق بالتع�صب- واإن  اإىل الإ

كان يف نطاق حم������دود- وهو يف خطابه هنا 

يعود اإىل طريقة التعبري يف ال�صعر اجلاهلي، 

ويظهر �صعوره النتمائي. 

كان حل�ص������ان يف جاهليت������ه مهمة وحيدة 

هي املنافحة عن قوم������ه، اأ�صيف اإليها عبء 

�صالم يتمثل يف الدفاع عن الدعوة  اأكرب يف الإ

اجلديدة. ويجتمع العبئ������ان يف هذا الن�س. 

�صالم������ي بالفخر القبلي  فقد ل������ّون فخره الإ

اجلماعي.

ن�صار وليد  أن نع������ّد فخ������ره بالأ وميك������ن ا

ن�صار،  الع�صبية اأولً، ووليد الفخر باإميان الأ

وتهافتهم للدفاع عن الدين اجلديد ثانياً.

وكم������ا كان �صديد العتزاز باأثر �صعره يف 

اأعدائه كان اعتزازه �صديداً باإميانه وبانتمائه 

مر جلياً يف �صعره؛  املكاين، وقد ظهر هذا الأ

نه �صعر اأن ال�صعر هو جماله احلقيقي  ذلك لأ

ل �صاح������ة املعرك������ة. فلم ي�ص������ارك ح�صان يف 
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املعارك وكانت م�صاركته كالمية، وقد اأدرك 

 )23(
أثر هذه امل�صاركة حني قال:  ا

ل�������ص���اين �����ص����ارٌم ال ع���ي���َب ف��ي��ه

ال�������دالُء ت������ك������ّدُره  وب����ح����ري ال 

وجن������د ت������الزم الفخر والهج������اء يف هذا 

ن  الن�س. لكنه الفخر املرتبط بالواقع؛ ذلك لأ

ال�صاعر هنا ل ي�صتطيع اأن يبالغ يف �صعره اإل 

�صمن نطاق حم������دد. فهذا املجال ل يحتمل 

مبالغ������ات ال�صعراء، و�صطحاته������م اخليالية. 

مر قد اأك�صب ال�صعر اجلاهلي  ولعل ه������ذا الأ

�صالمي  أتاح������ه لل�صاعر الإ أو�صع مما ا م������دى ا

حداث بطريقة تقريرية مبا�رصة  أملَّ بالأ الذي ا

اأكرث من كونها طريقة فنية.

اإذن مل يع������د ح�ص������ان ي�صتطي������ع اأن يجمح 

نه مقيد بحوادث وقعت فال ميكن  بخياله؛ لأ

ل������ه اأن يبالغ بو�صفها، واملطلوب منه اأن يعرب 

عن �صجاعة امل�صلمني م������ن دون تغيري وقائع 

حداث. الأ

وقد ا�صتعا�س ح�ص������ان عن ذلك بحديثه 

ع������ن رم������وز ال�������رصك الذين وقع������وا �رصعى 

عل������ى اأر�س املعرك������ة نتيجة ق������وة امل�صلمني، 

لهي. ويعني هذا  واعتمادهم عل������ى العون الإ

أنه قد كثف الق������ول يف �صورة معينة،  مر ا الأ

أراد اأن يقول على  أو�ص������ل من خاللها م������ا ا وا

ح�صاب �صورة اأخرى؛ لت�صل اإىل املتلقي كما 

أراد لها. يقول: ا

ف����غ����ادْرن����ا اأب�������ا ج����ه����ٍل ����رشي���ع���ًا

وع��ت��ب��َة ق���د ت��رك��ن��ا ب��اجَل��ب��وب

و���ص��ي��ب��َة ق���د ت��رك��ن��ا يف رج����اٍل

ح�صيِب ُن�صبوا  اإذا  ح�صٍب  ذوي 

أبا جهل،  فهو يذكر رموز ال�رصك، عتبة، وا

و�صيب������ة، ويذكر ما فعل������ه امل�صلمون بهم، وما 

يظهر يف الن�صق الظاه������ر هزمية امل�رصكني، 

وموت رموز ال�رصك يف ه������ذه املوقعة. وثمة 

أراده ح�ص������ان، فقد هدف من  ن�ص������ق م�صمر ا

وراء ال�صطور اإىل اإظهار قوة امل�صلمني، فكاأنه 

قال: نحن هزمنا رموزكم يف يوم بدر. وهذه 

الطريقة يف تقدمي الفك������رة تقدم للق�صيدة 

جانب قوة، وتغدو الق�صيدة موظفة خلدمة 

غر�صه.

كما جلاأ ح�صان اإىل طريقة اأخرى تتمثل 

يف اإظهار �صعف اخل�صم، وتعيريه به، ويندرج 

�صل������وب �صمن ما يع������رف باحلرب  ه������ذا الأ

النف�صية الت������ي يقوم بها ح�صان �صد الطرف 

املعادي؛ لكي تكون هذه الر�صالة وا�صحة يف 

امل�صتقبل، ولكي ليفكر الطرف املقابل جمرد 

التفكري يف التخطيط ملعركة قابلة.

ومن الوا�ص������ح اأن ال�صاعر قد نظم هذه 

أرادها اأولً  الق�صيدة به������دف التحدي، فقد ا

ظه������ار التحدي. ورمب������ا كان هذا الهدف  لإ

�صبب������اً يف ميل ال�صاعر اإىل النرثية، ولو توجه 
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ال�صاع������ر اإىل اخلي������ال يف حديث������ه لغ������ريَّ يف 

احلقائق التاريخي������ة، فبدا م�صطراً اإىل كبح 

نه مقيد بح������وادث وقعت.  جم������اح خياله؛ لأ

وكان قد جل������اأ اإىل املبالغة يف �صف �صجاعة 

امل�صلمني، وت�صوير �صعف امل�رصكني.

لق������د حتول هذا الهم -ه������م التعبري عن 

�صالمية- اإىل  حداث التي رافقت الدعوة الإ الأ

هّم �صاغ������ل ل�صاعرنا. ويرى النقاد املحدثون 

اأن الروؤي������ا ال�صعري������ة ينبغ������ي اأن تنبثق عن 

هم مركزي ي�صغل ب������ال ال�صاعر، وي�صتقطب 

طاقاته الروحية، ون�صاطه احل�صي، واأن غنى 

هذه الروؤي������ا وتاأثريها يكمن فيما حتمله من 

 
)24(

قلق واإثارة. 

وهذه الق�صي������دة مع ما حتمله من تعدد 

اأغرا�������س ينظمها خيط �صعوري واحد، فهي 

قائمة على اإثارة القلق والتوتر لدى الطرف 

خر، ويتجلى القلق والتوتر لدى ح�صان من  الآ

خالل روؤياه التي تعدُّ جتربة مع امل�صتقبل من 

خالل الواقع عن طريق الذات املبدعة. فقد 

�صالم، واإىل  طمح اإىل جمتم������ع ت�صوده راية الإ

ا�صتثمار الطاقات كلها: القوة، و�صالح ال�صعر 

أركان الدع������وة اجلديدة، وطمح اإىل  لتثبيت ا

مور هماً  الن�رص يف امل�صتقبل، وت�صكل هذه الأ

أّرَق ال�صاعر، وظهر من خالل التعبري  مركزياً ا

يف هذه الق�صيدة.

وللتعبري دللة نف�صية تف�صح عن العالقة 

 فالكلمات رموز 
)25(

ب������ني الفنان ومو�صوعه. 

للحال النف�صية لل�صاعر.

وميوج ن�س ح�صان باحلركة ب�صبب غلبة 

فعال التي تعود اإىل الزمن املا�صي، ويفيد  الأ

الفعل املا�صي يف �رصد حادثة حدثت وانتهت، 

ه هذا. لكن هذه  وي�صرتجعها ال�صاعر يف ن�صّ

فعال املا�صية هي زيادة  الزيادة الظاهرية لالأ

ن معظ������م اأفعال املا�صي يف  وهمي������ة؛ ذلك لأ

الن�س تدل عل������ى ال�صتقبال، فما ح�صل يف 

موقعة بدر متنى ال�صاعر ح�صوله فيما بعد. 

فع������ال تدخ������ل يف حال ت�ص������اد من جهة  فالأ

زمن������ة، وت�صري اإىل ثنائي������ة الدللة. وهذا  الأ

أ�صلوب������ي يخرق ال�صتعم������ال العادي  انزياح ا

للفعل.

فعال ما�صي������ة حقيقة ملا  ول������و كان������ت الأ

اأحدثت ل������دى املتلقي ه������ذا ال�صعور بتجدد 

قوة جي�س امل�صلم������ني، وعظمته اأما ال�صمري 

امل�صيطر على اخلط������اب فهو �صمري النحن، 

فق������دا انتق������ل م������ن احلديث ع������ن نف�صه يف 

مقدم������ة الق�صيدة )عرفُت ديار زينب..( اإىل 

�صمري اجلماعة )فوافيناهم(، وتبدو العالقة 

خر عالقة  بني �صاحب اخلطاب والطرف الآ

ول )املتكلم(  حر�س، وعداء، وغدا الطرف الأ

مر )اأمل جت������دوا حديثي كان  هو املعن������ي بالآ
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نا /ال�صاعر اإّل يف  حقاً(، فلم يظهر �صمري الأ

خري، ب�صكل مبا�رص  ول وما قبل الأ البيتني الأ

وحني انتقل يف البيتني الرابع واخلام�س اإىل 

مر )فدع عنك التذكر، وخربِّ بالذي  فعلي الأ

ل عيب فيه( كان هو املعني باخلطاب، فقد 

توجه احلوار اإىل الذات ال�صاعرة، فكانت هي 

أّدت لغتها وظيفة اإخبارية  م������ر، وا املعنية بالأ

يف بقية الن�س.

لق������د تولدت ظاهرة مهم������ة عن ظاهرة 

يج������از يف ن�������سّ ح�صان تتمث������ل يف متازج  الإ

الفخر واملديح يف الن�س املوؤيد اأفكار الدعوة 

�صالمية. الإ

يتمي������ز املديح من الفخر، لكننا جند ثمة 

�صالم، فقد كان  امتزاج������اً بينهما يف �صدر الإ

املديح والفخ������ر يف الع�رص اجلاهلي فرديني 

مطلق������ني، اأو جماعيني متع�صب������ني، واأ�صبح 

املديح هنا تعبرياً عن النتماء الوا�صح لهذه 

�صالمي������ة. ل للع�صبية القبلية،  اجلماع������ة الإ

ويظه������ر يف هذا الن�س التم������ازج بني املديح 

�صالم������ي، وببع�س معاين  والفخر باملعنى الإ

الق�صيدة اجلاهلية.

أ�صلوب التف�صيل  وقد اعتمد ح�صان على ا

يف املقارنة ب������ني امل�صلمني واملهجوين. ولهذا 

ث������ر يف نفو�س املهجوين. فقد  أبعد الأ مر ا الأ

تعلق العرب يف تلك الفرتة ب�صلّم قيم، ومراتب 

أ�صباب �صيادة. فكانت املفا�صلة حول  �رصف، وا

أ�صا�س يف �صلّم القيم يف تلك الفرتة. ما هو ا

وي������رى د. اإح�ص������ان الن�������س اأن الهج������اء 

وىل يف �صع������ر ح�صان  ق������د احتل املكان������ة  الأ

�صالم������ي �صاأنه �صاأن ال�صعر اجلاهلي. فقد  الإ

كان ولي������د دافعني: الدافع العقيدي الديني، 

والدافع القبلي خال مناذج قليلة كان دافعها 

)26(
�صخ�صياً.

وميكن اأن نردَّ رغبة ح�صان اجلاحمة يف 

الهجاء اإىل رغبته يف اأن يكون له مكانة مهمة 

حداث  �صالمي������ة والأ يف معرك������ة الدع������وة الإ

املتالحقة التي رافقتها، فلم يدخل يف معركة 

أ�صيع حوله كالم على جبنه وخوفه  حربية؛ وا

من اقتح������ام �صاحة املعركة، فاأراد اأن يعو�س 

فنياً، فكان هذا التعوي�س.

خاتة:

أبرز ما ميي������ز ن�ّس ح�صان بن ثابت هذا  ا

ثنائية الدللة على م�صتوى املو�صوع، واللغة. 

وتظهر هذه الثنائية من خالل ما يلي:

- امتزاج الفخر والهج������اء، فقد افتخر 

حني هجا، وهجا حني افتخر.

- جم������ع بني الهج������اء امل�صتمد من القيم 

�صالمي������ة والهج������اء امل�صتم������د م������ن القيم  الإ

اجلاهلية.

- فخر بق������وة امل�صلمني، واإميانهم، ومزج  
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ن�صار  �صالمية بفخر بالأ فخره باجلماعة الإ

قوم������ه. وبذلك جم������ع بني النتم������اء للدين، 

�صل اليمني. والتع�صب لالأ

فعال املا�صي������ة التي تفيد  - جل������اأ اإىل الأ

يف �رصد حدث م�صى وهو يوّجه همه باجتاه 

امل�صتقب������ل، فامتزجت الدلل������ة بني املا�صي 

أ�صلوبي على  وامل�صتقب������ل، وح������دث انزي������اح ا

م�صتوى اللغة.

- جم������ع بني النموذج التقليدي اجلاهلي 

والتجرب������ة ال�صعرية اجلدي������دة، فا�صتطاعت 

ق�صيدت������ه اأن متثل احلي������اة اجلديدة �صمن 

نه  اإطار حمدود ل ي�صتطع اأن يتجاوزه؛ ذلك لأ

كان مرتبطاً بالواقع، ممثاًل جانب اخلري يف 

املجتمع.
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 �صنة 558 ه�، وعا�س ثمانني عاماً )ت 637 ه�( ق�صاها 
)1(

ثري 1- ولد ابن الأ

يوبية وخدمتها، وخلّف، مع اأعماله الر�صمية يف الوزارة، هذه   يف ظل الدولة الأ

أنه كان  أ�صماءها يف الهام�س، وكتب������اً اأخرى غريها. روي ا الكت������ب التي ذكرنا ا

يحف������ظ دواوين ثالثة من اأكرب �صعراء العربي������ة: اأبي متام والبحرتي واملتنبي، 

فه������ذا دليل �صحوة ذاتية ينبغي اأن تذكر لرجل عا�س يف ع�رص النحدار نحو 

�صعر ال�صنعة والتعمل. وكان يف اأخالقه ِكرْب وُعْجب اأف�صدا عليه حياته وكرّثا 

االجتاه البالغي يف النقد

أدب الكاتب وال�شاعر«اأدب الكاتب وال�شاعر«أدب الكاتب وال�شاعر« ائر يف شائر يف شائر يف  ثري وكتابه »املثل ال� ثري وكتابه »املثل ال�شأ شأ ثري وكتابه »املثل ال�ال ثري وكتابه »املثل ال�الأ أ ابن ا

اأديب وناقد واأ�صتاذ جامعي.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
�شرت�شرت د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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خ�صومه، فعا�س قلق������اً متنقاًل هارباً اأحياناً 

كثرية. ورمبا بدا ُعْجب������ه حاداً يف كتبه على 

نحو م������ا جند يف »املثل ال�صائ������ر«. وهذا يف 

أينا يعود اإىل منو ذاتي مفرط يذكيه اإح�صا�س  را

الرجل بتميزه، يف ع�رصه، ممن يعا�رصونه.

ثري )وهو ع�رص  والواق������ع اأن ع�رص ابن الأ

النتقال من الزدهار اإىل النحدار(، ما كان 

أنه  ميك������ن اأن يهيئ لظهور رجل مثل������ه لول ا

ورث معطي������ات الع�صور ال�صالفة احلية التي 

كانت ما تزال تفع������ل فيه. ففي هذا الع�رص 

أيٍد  مر نهائياً من يد العرب اإىل ا انتقل زمام الأ

رت لها مواقفها يف الدفاع  اأعجمية، اإن ُق������دِّ

�صالم، فينبغي األ ين�صينا ذلك ُعْجمة  عن الإ

أيامها.  الذوق، وانطفاء احل�������س العربي يف ا

دب  ويب������دو اأن ال������ذوق والطبع يف اإنت������اج الأ

أيام النحدار نتيجة  وفهمه ي�صابان دائم������اً ا

آلية  التبلد العام، ويتحول التفكري احلي اإىل ا

دبية. ل ومظاهر ال�صنعة الأ تبدو يف التعمُّ

2- على اأن الطبع العربي بداأت اإ�صابته 

ثري، ولعل  منذ زمن طويل، قبل ع�رص ابن الأ

نقطة التحول لي�صت بعيدة عن بدايات الع�رص 

آنذاك  العبا�صي، فق������د بداأت احلياة العربية ا

تتحول حتولً خط������رياً: تعق������دت وا�صتبكت 

أ ال�رصاع  فيه������ا تيارات فكرية خمتلف������ة، وبدا

العاتي بني املنقول واملعق������ول، وهو ال�رصاع 

الذي متثل، يف خمتلف وجوه احلياة الفكرية 

والعاطفية والدينية وال�صيا�صية والجتماعية، 

على مظاه������ر تبدو خمتلف������ة، ولكنها تنتهي 

كله������ا اإىل نهاية واح������دة، يف املفرتق احلا�صم 

آنذاك  الذي وقفت في������ه ال�صخ�صية العربية ا

تداف������ع ب�رصاوة عن ذاتها وكيانها وتقاليدها 

ح�صا�س وممار�صة احلياة على  يف الفك������ر والإ

ال�صواء.

آنذاك  دب كل������ه ا وقد �صج������ل ال�صعر والأ

وقائع ه������ذه املعركة ت�صجياًل مبا�رصاً اأحياناً، 

ومّن عنها اأحياناً، ولكنه كان دائماً يحمل، يف 

ح�صا�س، مظاهَر جديدة  أ�صلوب التعب������ري والإ ا

ب������دت اأول ما بدت متفرقة يف �صعر الطليعة 

املخ�رصمة م������ن �صع������راء الع�������رص العبا�صي 

)ب�ص������ار، العّتابي(، ثم جتمعت قلياًل يف �صعر 

م������ن تبعهم، وميّثلهم م�صل������م بن الوليد الذي 

أ�س مذهب جديد �صماه املُْعنَون  ُعّد، لهذا، را

آنذاك به������ذا ال�صم  بنق������د ال�صعر وروايت������ه ا

»مذهب البديع«: )اأي: اجلديد(، ثم ا�صتفا�س 

م������ن بعد يف �صعر اأبي متام وغريه من �صعراء 

هذا املذهب.

فمذهب البديع اإذن –كم������ا �صبق القول 

- لي�������س مذهباً يف 
)2(

يف غري ه������ذا امل������كان

دب وال�صع������ر بخا�ص������ة، ولكنه مذهب يف  الأ

دب، وينبغي اأن نفهمه  احلي������اة انعك�س يف الأ
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عل������ى هذا النحو. مذهب ي�صتجيب ا�صتجابة 

حاّرة لدواعي احلياة اجلديدة التي ابتعدت 

وىل وعفويتها  ع������ن ب�صاطة احلياة العربية الأ

وفطرتها وطبعها، اإىل دواعي احلياة اجلديدة 

املعق������دة يف مظاهرها الفكري������ة والعاطفية 

واملادية كلها. 

أ ال�������رصاع حول ه������ذا املذهب  وق������د بدا

غام�ص������اً يقت�������رص عل������ى التعبري ع������ن �صيق 

خ�صوم������ه مبا يب������دو يف �صع������ر اأ�صحابه من 

أ�صاليبه  غرابة وانحراف عن الذوق العربي وا

ح�صا�������س، واإعجاب موؤيديه،  يف الت�صور والإ

من ناحية اأخرى، بالبتكار والطرافة واإبداع 

املع������اين وتعمقه������ا في������ه. وا�صتم������ر ال�رصاع 

على هذا النح������و. وا�صتقطبه �صاعرا القرن 

أبو مت������ام والبحرتي، حتى  الثال������ث الكبريان ا

تبل������ور اأخ������رياً يف الكتاب ال������ذي و�صعه ابن 

املعتز و�صماه )كت������اب البديع(، فاأ�صبح لهذه 

اخل�صومة عم������ود وا�صح تدور من حوله، اإذ 

تبين������ْت بع�س مظاهر هذا املذهب، وتكّونت 

يف م�صطلحات حمددة تهي������اأ معها خل�صوم 

املذهب وموؤيدي������ه على ال�ص������واء، اأن تت�صح 

مواقع اأقدامهم يف املع�صكرين.

وقد اتخذ ابن املعت������ز لنف�صه يف الكتاب 

أنها ذات دلل������ة نف�صية كبرية.  خّط������ة نعتقد ا

فقد كان يريد اأن يبني لدعاة املذهب اجلديد 

أنه قدمي  واأن�صاره اأن مذهبهم لي�س جديداً، وا

تبدو مظاهره يف ال�صع������ر اجلاهلي والقراآن 

�صالمي. فهو اإذن يف موقف يقرب  وال�صعر الإ

من موق������ف الدفاع، ل يهج������م على املذهب 

نه يخالف، على نحو ما، مذاهب العرب يف  لأ

�صعرها، ولكنه يحاول اأن يلحق به. فالدللة 

هنا قائمة: وقعت ب������وادر التحول يف الذوق 

ح�صا�س،  والطبع، وانعك�ص������ت يف الت�صور والإ

قرار به������ا اأ�صاًل، وبقي اخلالف على  ومت الإ

مظهر الدعوى!

3- ويف ه������ذا الق������رن )الثال������ث( وبعده 

قلي������اًل، ظهر رج������ل اأعجمي مثق������ف ا�صمه 

)قدام������ة بن جعفر(، فكتب كتاباً ا�صمه )نقد 

حاول فيه، اأن يُخرج النقد العربي 
 )3(

ال�صعر(

عن تقالي������ده العربية وينقل جذوره اإىل تربة 

يونانية غريبة، واأن يق������ن لل�صعراء معانيهم 

ويح������دد لهم مواط������ئ اأقدامه������م، يف �صكلية 

بادي������ة. وحفل الكت������اب مب�صطلحات الزينة 

اللفظي������ة واأمثلتها، من الق������دمي واحلديث. 

فه������و، بهذه املثابة اإذن، ظاهرة بالغة الدللة 

على م������ا نقول من وق������وع التحول يف الذوق 

ح�صا�س  والطبع، وانعكا�ص������ه يف الت�صور والإ

والتعبري الفني.

ولكن اأمر التحول مل يبلغ هذا املدى الذي 

ي�ص������وره الكتاب، فقد كان الع�رص العربي ما 
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يزال ل������ه دور يلعبه. وما يزال 

ال������ذوق العرب������ي ق������ادراً على 

بتقاليده  والتم�ص������ك  الثب������ات 

وطبعه، والرج������وع اإىل الرتاث 

الق������دمي ال������ذي كان، يف هذا 

الع�������رص، ق������د ُدوِّن وو�صع يف 

ي������دي، ليجد فيه املدافعون  الأ

عن ه������ذا ال������ذوق �صواهدهم 

وم�صتنداته������م. وكان النق������اد � 

وُجلُّهم من علماء اللغة � حّرا�صاً 

يقيمون  حمافظ������ني،  أ�ص������داء  ا

التوازن ال������ذي ينبغي اأن يقوم 

يف احلي������اة دائماً بني حركات 

التجدي������د ونزع������ات التقليد. 

ويدفع������ون ال�صع������راء والكّتاب 

دب  اإىل الرجوع الدائم اإىل الأ

القدمي ولغته وتقاليده الفنية، ومتّثلها.

ع، يف القرن الرابع،  وكان من ذلك اأن ُو�صِ

مدي.  كتاب نقدي عظي������م هو »املوازنة«، لالآ

والكتاب كله حماول������ة للعودة بال�صعر العربي 

اإىل �صفاء الفط������رة العربية وتقاليد �صنعتها 

الفني������ة التي ل تذه������ب بالطب������ع، ول تبعد 

ح�صا�س  أ�صاليب الع������رب يف الت�صور والإ عن ا

مدي، يف  والتفكري ال�صع������ري. وقد انت�رص الآ

نهم ميثلون هذا  أن�صاره لأ كتابه، للبح������رتي وا

نهم يرون  أن�صاره لأ أبا متام وا املذهب، وخذل ا

أياً يخرج������ه عنها، ويق�رِصه على  يف ال�صعر را

غراب  ل والإ مذهب غريب فيها، عماُده التعمُّ

يف املعنى، والكلَف بتحطيم مقايي�س ال�صورة 

غلب، على معطيات  الفنية املرتك������زة، يف الأ

. يقول، بعد اأن 
)4(

احل�س القريب������ة يف بيئتهم

ي�ص������ف مذهب العرب يف ق������ول ال�صعر: »اإذا 

كان������ت طريقة ال�صاعر غري ه������ذه الطريقة، 

ة عنه������ا، ول�صانه غري  وكان������ت عبارته مق�رصِّ

م������درك مل������ا يعتمد م������ن دقيق املع������اين، من 
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أو اأدب الفر�س،  فل�صفة يونان اأو حكمة الهند ا

َفة  ويكون اأكرث ما ي������ورده منها باألفاظ متع�صَّ

ون�ص������ج م�صطرب، واإن اتف������ق يف ت�صاعيف 

ذلك �صيء من �صحيح الو�صف و�صليِمه، قلنا 

له: قد جئ������َت بحكمة وفل�صفة ومعان لطيفة 

أو  ح�صنة، ف������اإن �صئ������ت دعوناك: حكيم������اً، ا

يناك: فيل�صوفاً، ولكن ل ن�صميك �صاعراً،  �صمَّ

ن طريقتك لي�صت على  ول ندع������وك بليغاً، لأ

طريق������ة العرب ول عل������ى مذاهبه������م. فاإن 

ين������اك بذلك مل نُلحقك بدرجة البلغاء ول  �صمَّ

املح�صنني الف�صحاء«.

م������دي نف�صه -يف بع�س موا�صع  ولكن الآ

م������ن كتابه- حاول اأن يردَّ اأ�صول مذهب اأبي 

متام اإىل الق������دمي، لينفي عنه �صفة البتكار 

أن�صاره. فهذا، يف  والتجديد التي يذكرها له ا

أينا، ل يخلو من دللة وا�صحة على طغيان  را

ذواق، وميل  املذهب اجلديد عل������ى بع�س الأ

وه ف�صيلة تذكر  بع�س النقاد اإليه حت������ى عدُّ

بي متام. لأ

فلي�س غريباً اإذن اأن يو�صع، بعد »املوازنة«، 

كتاب نق������دي اآخر ي�صري �صوطاً وراء احلديث 

أ�صا�س القدمي  ذواق، عل������ى ا وتقريبه م������ن الأ

قرار  أ�صا�س الإ �س فيه، وعل������ى ا حيناً والرتخُّ

بداع فيه حين������اً، والعتداد  ح�ص������ان والإ بالإ

بهما يف املوازن������ة واحلكم. فهذا الكتاب هو 

»الو�صاطة ب������ني املتنبي وخ�صومه«، للقا�صي 

عل������ي بن عب������د العزيز اجلرج������اين »قا�صي 

ق�صاة البويهي������ني يف اإيران« الذي اتخذ من 

اخل�صومة ح������ول املتنبي و�صع������ره مو�صوعاً 

نه مل يق�رص  لو�صاطت������ه، فانت�رص للمتنب������ي لأ

نظ������ره على الرديء من �صع������ره، واإمنا تعداه 

اإىل اجليد املبتك������ر، �صارباً مبقيا�س تف�صيل 

ال�صاب������ق ل�صبقه ُعر�س احلائ������ط: »واأنت ل 

أبيات  بي الطيب ق�صي������دة تخلو من ا جت������د لأ

ألفاظ تروق وتعذب،  تُختار ومعان ت�صتفاد، وا

واإبداع يدل على الفطنة والذكاء، وت�رصف ل 

ي�صدر اإل عن غزارة واقتدار«، م�صوِّغاً تعقيد 

ألفاظه، وغمو�صه يف بع�س  املتنبي يف بع�س ا

معانيه، ومبالغته واإفراطه يف ال�صتعارة، مبا 

وقع من ذل������ك يف �صعر اأبي متام واملحدثني، 

.
)5(

أي�صاً وائل ا ويف �صعر الأ

وق������د راف������ق ه������ذا الجت������اه الذوقي يف 

هذا الق������رن )الرابع( ظه������وُر كتاب كبري يف 

بي هالل  البالغة ه������و »كتاب ال�صناعتني« لأ

الع�صك������ري، اأفا�س يف بيان �ص������ور البالغة 

أملَّ بكثري من  نات اللفظية واملعنوية، وا واملح�صِّ

بديعية  ألواناً  ا احلدود والتعريفات، وو�ص������ع 

جديدة. فالكتاب اإذن تكري�س وا�صح لالجتاه 

دبي وتقوميه،  البالغ������ي يف تف�صري الكالم الأ

ول قدامة بن  ه الأ ن مدَّ وهو الجتاه الذي كوَّ

جعفر.
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أ الع�رص يعزز ه������ذا الجتاه  4- ث������م ب������دا

أثرها.  دبية وتعلي������ل ا يف فه������م الظاه������رة الأ

فو�صع������ت، يف القرن اخلام�س، كتب هامة ل 

تُخفي ح�صافتُه������ا ودقتها وعمُقها اهتماَمها 

بالبالغة وحدودها وتق�صيماتها، مثل كتابي 

عجاز«  عب������د القاهر اجلرج������اين: »دلئل الإ

أ�������رصار البالغة«، وهم������ا الكتابان اللذان  و »ا

ح������اول اأن يف�������رصا بالغ������ة الق������راآن تف�صرياً 

جديداً يخ�صع لنظرية بارعة يف نظم الكالم 

وتاأليفه، جند بذورها عند اجلاحظ يف البيان 

والتبي������ني. ويُعّد الكتاب������ان حماولتني لتعميق 

البالغة العربية تعميق������اً فل�صفياً يقوم على 

اإدراٍك عميق لقيمة املعنى. فمن هنا يعتربان 

دللتني على طغي������ان املقايي�س البالغية يف 

الع�رص طغيان������اً مل يعد معه مفّر من اإقرارها 

وتف�صريه������ا، على نحو ما فع������ل عبد القاهر 

اجلرجاين يف كتابيه املذكورين.

خرية على بداية جمود  وكانت الدللة الأ

النف�س العربية، وانطف������اء انفعالها بواقعها 

دبية  ومالب�صات حياتها، حت������ّول الظاهرة الأ

الفنية، من بع������د، اإىل ظاهرة �صطو خال�صة 

ديب على من �صبقوه،  اأحياناً، يُِغري فيه������ا الأ

ويتعل������ق باأذيالهم. ودللة بروز هذه الظاهرة 

يف النقد، يف الق������رن اخلام�س، ظهور كتاب 

»العم������دة يف �صناع������ة ال�صعر ونق������ده« لبن 

ر�صيق الق������ريواين )ت463ه�(. وهو تلخي�س 

راء النقاد ال�صابق������ني واأقوالهم يف  جام������ع لآ

وزان والقوايف، ولفن������ون البديع املختلفة.  الأ

وكل ما قاله ابن ر�صيق يف ق�صايا نقد ال�صعر 

�صا�صي������ة: ال�رصق������ات، والتثقيف ال�صعري،  الأ

واللفظ واملعنى، وغريها فهو جتميع للقدمي. 

ومل تبد يف الكتاب اإل مالحظات نقدية تاأتي 

يف موا�صع عار�ص������ة مل يَقدر ابن ر�صيق على 

جتميع �صتاتها واخلروج منها اإىل راأي جديد 

أيه يف تالزم  يف نظ������م ال������كالم ونق������ده. اإن را

املعنى واللفظ راأي �صادق، مثاًل، ينطبق على 

آراء اللغويني والنقاد  أح������دث ما و�صلت اإليه ا ا

أياً عار�صاً  الي������وم، ولكنه يظل يف العم������دة را

يب������دو كالقب�������س يف خ�صم عملي������ة التجميع 

أيه يف ال�صنعة والطبع  القائمة يف الكتاب. ورا

راأي �صدي������د، ولكنه مو�صع������ّي ل تتكون منه 

نظرة �صاملة. وراأيه يف �رصورة اإبعاد الفل�صفة 

ع������ن ال�صعر راأي خطري، ولكنه ل يكّون عنده 

مقيا�صاً ثابتاً.

وتبق������ى »للعم������دة« بع������د ذل������ك، قيمته 

������ق النظرات  املرحلي������ة، ب�صفته كتاب������اً ين�صِّ

النقدية ال�صابقة تن�صيقاً ح�صناً، ويعلِّق عليها 

تعليق������ات ل تخلو اأحياناً كث������رية، من الدقة 

ح�صا�س. ورهافة الإ

ثم مير ق������رن كامل ل يطالعنا فيه كتاب 
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ثري  نقدي نقف عن������ده، حتى يكت������ب ابن الأ

�صياء الدين كتابه يف القرن ال�صابع.

5- يعت������رب »املث������ل ال�صائ������ر« اأجمع كتاب 

�صول النقد والبالغة حتى  نقدي يف ع�رصه لأ

ليع������ّد خال�صة ذكية، ل تخل������و من اإ�صافات 

ذاتية لدرا�صات النقاد والبالغيني ال�صابقني. 

ويقع الكتاب يف مقدمة ومقالتني )على نحو 

ما فعل الع�صك������ري يف »كتاب ال�صناعتني«(. 

فاملقدمة: كالم ع������ام يف اأ�صول علم البيان: 

مو�صوع������ه واآلته واأدواته ومعانيه )ويبدو اأن 

كلم������ة »البيان« عنده -كم������ا لحظ الدكتور 

- مرادف������ة لكلمة 
)6(

حمم������د زغل������ول �ص������الم

ديب  ثري على الأ أ�صار اب������ن الأ دب(. وق������د ا الأ

-وهو يذك������ر اآلت البيان واأدواته- اأن يجمع 

بني الثقافات املختلفة، على اأن ميلك الطبع 

املُوات������ي )يريد: املوهبة( فاإن������ه اإذا مل يكن ثَم 

دوات �صيئاً. ومثَل  َطبْ������ع فاإنه ل تعني تلك الأ

ذلك مثَل النار الكامنة يف الرماد، واحلديدة 

أنه اإذا مل يكن يف  الت������ي يُقدح بها: »األ ت������رى ا

الزن������اد نار ل تفيد تلك احلديدة �صيئاً؟«. ثم 

ديب �صلة نافذة  ي�ص������ل بني البيان وطب������ع الأ

ب  أثر الطبع يف البيان، حتى يقرِّ يب������ني معها ا

اإلين������ا ما نع������رف، يف النق������د احلديث، من 

أ�صلوبه  ديب يف اأدبه، وما ينّم عنه ا �صط������وع الأ

من مالحمه النف�صية.

ث������ري، يف املقدمة، بعد  ويعر�������س اب������ن الأ

ذل������ك، مقايي�ص������ه يف احلك������م عل������ى املعاين 

أ�صا�س  وترجيح بع�صه������ا على بع�س، عل������ى ا

و�صوحه������ا واإيجازه������ا و�صلته������ا مبو�صوعها 

والتزامه������ا حقائق الدين والأخالق. ثم تكلم 

عل������ى احلقيقة واملجاز، واملج������از عنده »هو 

عل������م البي������ان باأجمعه«. ثم يعر�������س لطريَفْ 

علم البي������ان: الف�صاح������ة والبالغة، فيق�رُص 

الف�صاح������ة عل������ى اللف������ظ، والبالغ������ة على 

الرتكي������ب »فالبالغة ل تك������ون اإل يف اللفظ 

واملعنى ب�رصط الرتكيب« )للفظ هوية خا�صة 

ثري كما نرى(. عند ابن الأ

ثم يبح������ث يف اأركان الكتابة، فيقف عند 

اللفظ مرة اأخرى، ويبدي انحيازه اإىل جانب 

ن حت�صيل املعاين عنده  ال�صنعة اللفظية، لأ

لفاظ )منطلق النظرة  أي�رص من حت�صي������ل الأ ا

عند اجلاحظ، ورددها الع�صكري(.

وميكن اأن نقع، يف هذه املقدمة، على روؤو�س 

ثري يف الكتاب،  راء التي �صيبديه������ا ابن الأ الآ

يف بابيه اللذين �صماهما »مقالتني«، خ�ص�س 

وىل للكالم على ال�صنعة اللفظية، والثانية  الأ

وىل  للكالم على ال�صنعة املعنوية. واملقالة الأ

وىل يف اللفظة املفردة وف�صاحتها  ق�صمان: الأ

دب������اء يف اإدراكها تفاوت������اً ن�صبياً  وتف������اوت الأ

يردف������ه تفاوتهم يف الرتكي������ب )ا�صطرابه يف 
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موقف������ه من نظرية عبد القاهر اجلرجاين(. 

أنه يرى للفظة املفردة ح�صناً مفرداً اإىل  على ا

جان������ب ح�صن الرتكيب. وينقل املقايي�س التي 

و�صعه������ا ابن �صنان اخلفاج������ي يف كتابه )�رص 

الف�صاح������ة( حل�صن اللفظ������ة املفردة: �صهولة 

املخ������رج، ومراع������اة الع������رف يف ا�صتعمالها، 

ومالءمة بنائها ملعناها. ويرى اأن هذه املقايي�س 

قا�رصة وحدها، وينبغي اأن يجمع اإليها الذوق 

مر بخالف  أي�صاً: »ونح������ن نرى الأ الفطري ا

ذلك، ف������اإن حا�صة ال�صمع ه������ي احلاكمة يف 

لفاظ،  ه������ذا املقام بح�ْصن ما يح�ُص������ن من الأ

وقبْح ما يقبُح«. وي�صل من ذلك اإىل التفريق 

اجليد بني لغة ال�صعر ولغة النرث.

ثم ينتقل اإىل الكالم على الرتكيب فيبدو 

اإميان������ه بال�صنع������ة هن������ا على نح������ٍو ل يُخّل 

نه يبحث يف ال�صج������ع و�رصوطه:  بال������ذوق، لأ

لفاظ )على املقايي�������س ال�صابقة(  اختي������ار الأ

واختيار الرتكي������ب املنا�صب، وموافقة اللفظ 

للمعن������ى، واخت������الف املع������اين يف الكلم������ات 

امل�صجوع������ة حتى ل يقع التك������رار. ويرى اأن 

تكون الفقرات مت�صاوي������ة، فال يكون الكالم 

ن�صان عند �صماعه  »كال�ص������يء املبتور يبقى الإ

كمن يريد النته������اء اإىل غاية فيعرث دونها«. 

ى.  ويَ�صرتط اأن توفَّ

ال�صع������ر  الت�رصيح������ات يف  اإىل  وينتق������ل 

قالل منها، فه������ي »اإمنا يح�صن  فين�ص������ح بالإ

ة  منه������ا يف الكالم ما قّل وج������رى جَمرى الُغرَّ

من الوج������ه، اأو كالطراز من الثوب. فاأما اإذا 

ت������وارت اأو كرثت فاإنها ل تك������ون ُمْر�صية، ملا 

فيها م������ن اأمارات الكلفة«! ثم يعر�س اأخرياً، 

يف ه������ذا الق�صم من املقال������ة، لبع�س عيوب 

التاأليف اللفظي: املخالطة اللفظية، وتنافر 

لفاظ يف ال�صبك. الأ

ويف املقال������ة الثانية يتكلم على ال�صناعة 

أثر  املعنوية، فيقدم له������ا مبقدمة عامة عن ا

الفل�صف������ة اليوناني������ة يف البي������ان العربي. ثم 

يتكلم على املعاين اإجمالً فرياها �رصبني: 

- �رصب مبتكر يُعرث عليه عند احلوادث 

املتجددة »واخلاطر يف مثل هذا املقام ين�صاق 

اإىل املعنى املخرَتع من غري كبري ُكلْفة ل�صاهد 

احلال احلا�رصة«. ورمب������ا ا�صتخرج من غري 

رة، وهو اأ�صعب. �صاهد حال مت�صوَّ

- و�������رصب اآخر يُحتذى في������ه على مثال 

�صابق )املعاين املقلدة(.

ثري اإذن اأن املعاين التي حَتكي  يرى ابن الأ

احلال القائمة اأقلُّ مرتب������ة من املعاين التي 

ل حَتك������ي ه������ذه احلال، فكاأنه يع������ّد حماكاة 

الطبيع������ة )نظرية اأر�صطو يف الفن( اأدنى من 

بداع على غري مثال! مرتبة الإ

ثري يف عر�������س املعاين  ويُفي�������س اب������ن الأ
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املخرتعة، ويدعو »اأ�صح������اب ال�صناعة« اإىل 

نه ينبغ������ي األ يقع الياأ�س  اإعم������ال عقولهم، لأ

من الرتّقي اإىل درجة الخرتاع »فاإن يف زوايا 

أب������كار اخلواطر �صباياً.  فكار خبايا، ويف ا الأ

لكْن ق������د تقا�رصت الهمم، ونك�صت العزائم. 

ول، وليته  خ������ري اأن يتبع الأ و�صار ُق�صارى الأ

تبعه ومل يق�رصِّ عنه تق�صرياً فاح�صاً«.

ويعود فيطرق -يف هذه املنا�صبة- م�صاألة 

اللفظ واملعنى م������رة اأخرى، فينت�رص للمعنى 

انت�صاراً رائعاً، ويقول: اإن العرب »اإمنا حت�ّصن 

ألفاظها وتُزخرفها، عنايًة منها باملعاين التي  ا

لفاظ اإذن َخَدم املعاين، واملخدوم  حتتها، فالأ

أ�������رصف من اخل������ادم، فاعرف ذلك  ل �صك ا

وِق�ْس عليه«.

وينتق������ل بعد ذل������ك اإىل تف�صي������ل كالمه 

ال�صابق على املعاين اإجمالً، فيعِر�س للمعاين 

املتعلق������ة بوج������وه البيان املختلف������ة )�رصوب 

ال�صناع������ة املعنوية( كال�صتع������ارة، والت�صبيه، 

والتاأخري،  والتقدمي  واللتف������ات،  والتجريد، 

طناب، والتكرير،  يجاز، والإ وال�صتدراج، والإ

والعرتا�س، والكناية، واملغالطة، وال�صتقاق، 

ر�ص������اد، والتو�صيح. ويختم  والت�صم������ني، والإ

كالمه بال�رصقات ال�صعرية. ويَُعّد كالمه على 

�رصوب ال�صناع������ة املعنوية ه������ذه، وعددها 

ق������اً ملا تناقلته  عنده ثالث������ون، تلخي�صاً من�صَّ

كتب البالغة من قب������ل، ل يخلو من نظرات 

�صخ�صية.

أينا يف »املثل ال�صائر«  والذي ينتهي اإليه را

أن������ه كت������اب عظي������م بالقيا�������س اإىل مرحلته  ا

ثري  الزمنية )القرن ال�صاب������ع( دّل فيه ابن الأ

ح�صا�س،  عل������ى انفت������اح و�َصعة، ونُف������وذ يف الإ

وقدرة على التذوق والتحليل، وانت�صاٍر لكثري 

من قيم الفن ال�صحيحة ومقايي�صه، فوق ما 

حوى الكتاب من تلخي�������س مرّكز لدرا�صات 

ثري.  النقاد والبالغيني ال�صابقني على ابن الأ

واأكرث ما يوؤخذ عليه اأن النظرات ال�صخ�صية 

في������ه ل تكّون مذهباً نقدياً ول نظرية نقدية 

عامة. فهو اإذن �صبي������ه ب� »عمدة« ابن ر�صيق 

.
)7(

على نحو ما قررنا من قبل

الهوام�ش:

ث( ت ��0 ه�،  ثري يف تر�ثنا ثالثة: �أولهم جمد �لدين )�ملحدِّ ��شمه �شياء �لدين )�لكاتب(. و�أبناء �لأ  -1

و�لث���اين ع���ز �لدين )�مل���وؤرخ( ت �30 ه� . و�لثالث �شياء �لدين �شاح���ب )�ملثل �ل�شائر يف �أدب �لكاتب 

و�ل�شاعر(. وله كتب �أخرى �أهمها: )�لو�شي �ملرقوم يف حل �ملنظوم( ط. بريوت �128 ه� . و )�جلامع 
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�لكب���ري يف �شناع���ة �ملنظ���وم م���ن �لكالم و�ملنث���ور( منه ن�شخ���ة يف د�ر �لكتب �مل�رشي���ة. و )�لربهان يف 

زهار( موجودة يف باري����س. و) ديو�ن ر�شائل( يف عدة  عل���م �لبي���ان( موج���ود يف برلني. و )ر�شالة يف �لأ

جملد�ت.

�نظر كالمنا على مذهب �لبديع، يف »مو�قف خمتارة من كتب �لنقد �لعربي �لقدمي«. مقالة ُتن�رش   -2

من بعد.

حالة �ل�شابقة. �نظر كالمنا عليه يف �لإ  -3

حالة �ل�شابقة. �نظر �لإ  -4

�نظر كالمنا على »�لو�شاطة« و�شاحبه يف مقالة مفردة، ُتن�رش من بعد.  -�

ث���ري وجه���وده يف �لنقد و�لبالغ���ة« ط2 )�لقاه���رة – د�ر �ملعارف  �نظ���ر كتاب���ه: »�شي���اء �لدي���ن بن �لأ  -�

.)1�81

ثري: »مقدمة �ملثل �ل�شائر« جزء�ن: لل�شيخ حميي �لدين عبد �حلميد ط1 )�لقاهرة  ر�جع يف �بن �لأ  -�

ث���ري وجهوده يف �لنقد و�لبالغ���ة« ط2 للدكتور  – مطبع���ة �لنه�ش���ة 1��4(. و»�شي���اء �لدين �بن �لأ

ثري(، و  �شالمية« )�ب���ن �لأ حمم���د زغل���ول �ش���الم )�لقاهرة – د�ر �ملع���ارف 1�81(. و »د�ئ���رة �ملعارف �لإ

ع�ش���ى« 4��/2، و »�لنجوم �لز�هرة« � / 318، و »�ش���ذر�ت �لذهب« � / �18، و »بغية �لوعاة«  »�شب���ح �لأ

آد�ب �للغة �لعربية« جلرجي زيد�ن 3 / �3، و»�لنقد«  عي���ان« � / �3 وما بعدها، و »� 404، و»وفي���ات �لأ

ل�شوقي �شيف 101 وما بعدها. وملرجوليوث ر�شالة فيه قدمها �إىل موؤمتر �مل�شت�رشقني �لعا�رش.

¥µ
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أو  وىل حول الغنو�صّية اعتربتها فل�صفة من الفل�صفات امل�رصقية ا بحاث الأ الأ

�رصار التي كانت �صائدة يف امل�رصق يف القرون القليلة التي  �رصباً من ديانات الأ

أنها منط من  �صبقت وتلت ظهور امل�صيحية و البع�س نظر اإىل الغنو�صية على ا

دخال  أنها حماولة لإ أو ا أكرَث العقائ������ِد الفار�صية القدمية ا الثنائي������ة التي �صادت ا

امل�صيحية يف نطاق الفكر الهليني.

ية ال�سوريةسية ال�سوريةسية ال�سورية سبحث يف الغنو�سبحث يف الغنو�

�صاعر وباحث واإعالمي �صوري مقيم يف باري�ص.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁

˜

❁
فايز مقد�سيفايز مقد�سي
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ول نعدم من راأى فيها مدر�صًة من مدار�س 

الفل�صفات والعقائ������د الباطنية اخلفية التي 

ا قدماء الر�صل واإباء  أمَّ تاأثرت بالهرم�صي������ة. ا

وائل فق������د نظروا اإىل الغنو�صية  الكني�صة الأ

الت������ي كانت تن�ص������اأ وتنت�������رص يف �صورية على 

أ�صدِّ الهرطقات خطراً على  أنه������ا واحدة من ا ا

آن������ذاك وعلى عقيدة تلك  الكني�ص������ة النا�صئة ا

الكني�صة. 

ما الغنو�صية اإذن؟

م������ن ال�صعوبة مب������كان اإعط������اء تعريف 

موجز و�صام������ل للغنو�صية حيث اإن التعاريف 

تتنوع كما �صبق و كما ذكر الباحث الفرن�صي 

)جان م������اري �صيفران Sevrin( يف بحث له 

ديان فاإن »ح������دود الغنو�صية  يف قامو�������س الأ

ت�صتع�صي على التعريف.«. ويف كتابه »تاريخ 

فكار الديني������ة« يقرر املوؤلف  املعتق������دات والأ

»مر�صيا اإلي������اد Eliade« �صيئاً مماثاًل حني 

يقول: »من ال�صعب حتدي������د اأ�صول وجذور 

������ار الروح������ي الذي ُع������رف با�صم  ذل������ك التيَّ

الغنو�صية«.

يف احلقيقة لي�س هناك غنو�صية واحدة 

أ واحد، واإمنا  قائمة على عقيدة واحدة ومبدا

حرى نظٌم غنو�صي������ة ذات م�صار  هن������اك بالأ

واحد واإن كانت تتنوع بتنوع النظم واأ�صحاب 

تلك النظم من وثنيني، وفيما بعد، م�صيحيني 

فرزتهم الكني�صة واأق�صتهم عنها اأجمعني. 

واحد م������ن كبار املخت�ص������ني يف ح�صارة 

وثقاف������ة /ميزوبوتاميا - ما ب������ني النهرين/ 

أثناء  الباحث )كي�صلري K.Kessler( حاول، ا

أنه  �صول الغنو�صية، الربهنة على ا درا�صته لالأ

يجب البحث عن اأ�صول الفكر الغنو�صي يف 

)باب������ل، اأو بالد الرافدين( م�صرياً اإىل تقارب 

فكار الغنو�صية م������ع امليتولوجيا الرافدية  الأ

القدمي������ة واإىل اأن اجلماع������ات البابلية التي 

ا�صتق������رت يف اأعايل م������ا ب������ني النهرين بعد 

�صكن������در( ق������د حمل������ت معها  فتوح������ات )الأ

فكار والعقائ������د الدينية التي كانت ت�صكل  الأ

أ�صا�������س الدي������ن ال�صوم������ري – البابلي، وهي  ا

فكار  اأفكار وعقائد امتزجت وتداخلت مع الأ

رامية يف  و العقائ������د الكنعانية واحلثي������ة والآ

ب������الد ال�صام، والت������ي مل تك������ن لتختلف عنها 

ف������كار والت�صورات  كث������رياً. وجميع تل������ك الأ

أو فلنقل  والعقائ������د متا�ص������ت مع امل�صيحي������ة ا

فكار.  اإن امل�صيحية ن�ص������اأت يف و�صط تلك الأ

أنَّ  وي�صي������ف الباح������ث ليدعم فكرته ه������ذه ا

جماع������ة غنو�صية ل تزال موجودة اإىل اليوم 

يف العراق هي اجلماعة املندعية الغنو�صية 

رامي������ة تعني معرف������ة مثلها يف  )من������دع بالآ

ذلك مثل كلم������ة غنو�س اليونانية( واملعروفة 

فكار والثنائية  أّن الأ با�صم )ال�صابئة(. كم������ا ا
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الغنو�صي������ة /النور والظ������الم/ تبدو وا�صحة 

يف الن�صو�������س املن�صوب������ة اإىل النب������ي البابلي 

)ماين( القرن الثالث موؤ�ص�س الديانة املانوية 

ال������ذي اعرتف بنبوة امل�صيح ونبذ نبوة مو�صى 

أن������ه )الرباقليط/ املعزي/  وقال ع������ن نف�صه ا

الذي وعد امل�صي������ح باإر�صاله بعد �صعوده اإىل 

ال�صماء.

و يف احلقيقة لقد مت الك�صف عن الكثري 

فكار املندعية/  من العنا�رص الغنو�صية يف الأ

ال�صابئة كفكرة الظ������الم و�رصاعه مع النور 

ر�س /الظ������الم/ اإىل  آدم( م������ن الأ ورحل������ة )ا

ال�صماء / النور عائداً اإىل اأ�صله الذي جاء يف 

�صل منه كما نقراأ يف كتاب )الكنز الكبري(  الأ

وهو كتاب املندعية ال�صابئة املقد�س.

أخ������ر هو )انز W-A nz( قادته  باحث ا

�صلي، اأي  اأبحاثه اإىل اأن موطن الغنو�صية الأ

الغنو�صية التي �صبق������ت امل�صيحية، هو بابل. 

هو ينتهي اإىل الق������ول اأن الغنو�صية خرجت 

كادية(  من الديانة البابلي������ة )ال�صومرية - الأ

ث������م انت�رصت يف اأرجاء الع������امل الهليني. وهذا 

أي�صاً ما انتهت اإليه اأبحاث العامل املخت�س )و.  ا

بو�صي������ه W-Bousset يف القرن الع�رصين. 
بحاث يجدها املرء يف )قامو�س  وكل تل������ك الأ

دي������ان( ال�صخ������م ال������ذي �ص������در باإ�رصاف  الأ

 )Poupard الباحث املعروف )ب������ول بوبار

يف فرن�صا.

ما الغنو�ص؟

الكلم������ة »غنو�������س«، ويف اأ�صلها اليوناين 

رام������ي /من������دع/.  Gnosis ويف اأ�صله������ا الآ
ويف النظم الغنو�صي������ة املختلفة تدل الكلمة 

عل������ى »املعرفة« التي بها وع������ن طريقها يتم 

أنها �رصب من »العلم« الذي يحرر  اخلال�س. ا

ن�صان وينقذه روحياً. وهكذا فالغنو�صية يف  الإ

أو �صلوك ديني  أب�صط تعريف لها هي عقيدة ا ا

-روحي يهدف اإىل احل�صول على اخلال�س 

ع������ن طري������ق املعرفة. اإمن������ا يبق������ى ال�صوؤال 

�صا�صي: ما ه������ي ماهية هذه املعرفة، وما  الأ

أتراها معرفة  هو جوهرها، وكيف تُكت�صب؟ ا

يح�صله������ا املرء ع������ن طريق التاأم������ل العقلي 

الذهني ومبنه������اج فل�صف������ي. اأم هي معرفة 

ن�صان امل�صطفى عن طريق الوحي  يتلقاها الإ

أو املكا�صفة؟ وهل تن������درج يف معرفة القلب  ا

اأم يف معرف������ة العقل؟ وهل ه������ي و�صول اإىل 

أو باحلقيقة؟  أنها حد�س بحقيقة ا أم ا حقيقة ا

�صئلة تُطرح عندما يتعر�س املرء  كل ه������ذه الأ

أ�صد التيارات الروحية  للغنو�صية التي تبقى ا

الفل�صفية غمو�صاً واإبهاماً التي �صادت القرن 

ول ال������ذي �صبق امل�صيحية والقرون الثالثة  الأ

التي تلتها.

التعاريف تتن������وع. ولكن الثابت، وبعد اأن 

متت درا�صة الن�صو�س الغنو�صية، اأن املعرفة 
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أك������رث منها نظام  الغنو�صي������ة هي »مكا�صفة« ا

أنها تن������درج يف جمال  عقل������ي فل�صفي رغ������م ا

�رصار  ميتافيزيق������ي هدف������ه معرف������ة ال والأ

أنه������ا تطرح ذات  و�صب������ل اخلال�������س. ورغم ا

�صئلة الت������ي تطرحها الفل�صف������ة املاورائية  الأ

ن�ص������اين. فالغنو�صية  ح������ول ماهية الكائن الإ

ن�ص������ان املنبثق عن ال والذي  تهتم بذلك الإ

ي�صعر بغربته يف العامل، ويتوق اإىل العودة اإىل 

لهي. لذلك ت�صيب املرء الده�صة  م�صدره الإ

نه يرى نف�صه اأمام  حني يلج العامل الغنو�صي لأ

�صئلة الفل�صفية: �صعور الغنو�صي  �رصح من الأ

�صا�صي  بالغربة يف هذا العامل يجعل ال�صوؤال الأ

أ�صا�صية اأخرى  أ�صئل������ة ا أنا؟« يتفرع اإىل ا »م������ن ا

أ�صعر بالغربة  أنني ا أتيُت طاملا ا أين ا مثل: »من ا

أنا؟ ثم،  أ�صعر بالغربة فاأين ا هنا؟ واإذا كن������ُت ا

�صئلة تعني:  أين اأم�صي؟ وكل تل������ك الأ ف������اإىل ا
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أ�صعر  »م������اذا كن������ُت يف املا�صي اإذا كن������ُت ل ا

أنا اليوم وكيف  بالرتي������اح يف احلا�رص، ومن ا

نع������ود فن�صبح ما كناه �صابق������اً قبل اأن نكون 

هنا؟ ث������م واإذا كان التبدل من حال اإىل حال 

هو قانون العامل فماذا �صاأ�صحي غداً؟

أ�صا�صية يف الغنو�صية.  كلمة الغربة مفردة ا

وهي ت������رد يف الن�صو�س بلفظ )نكرة( وكلمة 

�صل  نك������رة كلمة �صومري������ة قدمية تعن������ي الأ

املجهول. ونالحظ بب�صاطة اأن الكلمة دخلت 

العربية بنف�س مدلولها ال�صومري.

أو »الغنو�س« يفرت�س  لذل������ك فاملعرف������ة ا

جوبة عل������ى كل تلك  أنه������ا تعط������ي الأ منه������ا ا

أنها حني حت�صل، وهي  �صا�صي������ة. ا �صئلة الأ الأ

لهام عند  حت�صل عن طري������ق الك�ص������ف والإ

أك������رث الغنو�صيني كما �صوف نرى، فاإنها تبني  ا

عندئذ للف������رد الغنو�ص������ي ما�صيه وحا�رصه 

وم�صتقبل������ه، وتك�صف له عن طبيعة احلقيقة 

لهي  وعن حقيقة ذاته وعن حقيقة جوهره الإ

وتدل������ه بذلك على �صبل النعتاق واخلال�س. 

كيف يح������دث ذلك؟ املعرف������ة تك�صف له عن 

اأ�صول������ه ال�صارب������ة يف الق������دم، وعن جذوره 

لهية النورانية وعلى هذا النحو فاحلقيقة  الإ

�صا�صي������ة هي: اإنك يف  وىل والأ الغنو�صي������ة الأ

العامل غري اأنك ل�صت من هذا العامل. وجودك 

يف ه������ذا العامل امل������ادي كان ب�صبب /�صقطة/ 

حدثت ذات ي������وم وجعلتك تفقد اجلنة التي 

كنت حتيا فيه������ا. لذلك فاأنت ت�صعر بالغربة 

يف هذا العامل وحتن اإىل ما كان.

أّي للذي  تل������ك املعرفة تبني للغنو�ص������ي، ا

ح�صل������ت له املعرفة، اأن خال�ص������ه يكون باأن 

مي�صي مكافحاً لريجع اإىل النقطة التي جاء 

�صل .اإىل املكان البدئي حيث كان  منها يف الأ

قب������ل ال�صقطة. واأن امل������كان الذي تقوده اإليه 

املعرف������ة هو نف�صه املكان الذي كان فيه فيما 

م�صى. وهي حالة ت�صميها النظم الغنو�صية 

وىل«. على هذا النحو من  »احلالة البدئية الأ

املعرف������ة فاإن النف�س تتحرر من اجلهل الذي 

ه������و و�صعها العار�س يف الع������امل ويف الزمن، 

وتقرتب روي������داً رويداً من معرف������ة ما�صيها 

البدئي الذي هو ذاته م�صتقبلها النهائي.

أنه، ورغم ه������ذا ال�رصح من  هك������ذا نرى ا

�صئلة الفل�صفي������ة ، فاإن املعرفة الغنو�صية،  الأ

أّي الغنو�������س نف�صه، لي�ص������ت معرفة فل�صفية  ا

ن�صاين،  هدفها ح������ل مع�صالت الوج������ود الإ

حرى، وح������ي اأو ك�صف يح�صل  بل هي، وبالأ

لل�صخ�س عن طريقه يح�صل اليقني وينك�صف 

طريق اخلال�������س. ح�صول املعرفة يوؤدي اإىل 

أ�صئلة غنو�صية اأخرى: ا

أين ياأتي ال�رص؟ ملاذا  ما طبيعة ال�رص؟ من ا

ال�رص موجود؟
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و ال�رص عن������د الغنو�صي ه������و املعاناة يف 

العامل وال�صعور بالغربة فيه.

الغنو�صي ل ي�صعر بالرتياح يف هذا العامل 

كما �صب������ق. اإنه لي�س يف عامله. وهذا ال�صعور 

بع������دم الرتياح يول������د القل������ق. والقلق يولد 

�صئلة هي الطريق اإىل املعرفة. �صئلة. والأ الأ

الغنو�صي يت�صاءل عن م�صريه، عن قدره. 

أنه يبحث عن م�صوؤول ع������ن كل ذلك القلق،  ا

عن علة عدم الرتياح، عن علة النق�س الذي 

ح�صا�س الغنو�صي  يالزم وجوده. عن هذا الإ

ن�ص������اأت الثنائي������ة الت������ي مي������زت كل النظم 

الغنو�صية. ثنائية اخلري وال�رص. النور والظالم 

.هناك �رص هو الوجود يف هذا العامل. وهناك 

خري ه������و الت������وق اإىل عامل اآخر �صب������ق لنا اأن 

عرفن������اه ول نزال نتذكره على نحو غام�س. 

أو الروحاين  أو الن������وراين ا لهي ا اإن������ه اأ�صلنا الإ

الذي يخيم عليه الظالم وت�صحقه املادة. اإذن 

هناك اإله متعال جمهول ل يعرفه العامل ولي�س 

خلريه من ح������دود. ولكنه خ������ارج العامل. اأما 

أدن������ى ويت�صم بالعدوانية،  العامل فيحكمه اإله ا

وهو ال������ذي �صنع العامل املادي واجل�صد. وهو 

امل�صوؤول عن معاناة النف�س احلبي�صة يف بوؤ�س 

العامل ومادية اجل�صد.

و هنا نالحظ اأن الغنو�صية ت�صري مبثابة 

ول كله حمبة. والثاين كله  �رصاع بني اإلهني. الأ

ول كامل. والثاين يت�صم بالنق�س.  كراهية. الأ

ول. اجل�صد فيه �صمات  الروح فيها �صمات الأ

الث������اين. وبني قطبي ه������ذه الثنائي������ة، النور 

والظالم. الروح وامل������ادة. يت�صاءل الغنو�صي 

نه  عن م�صريه وعن حقيقة ذاته. اإنه يعاين لأ

ي�صعر، بعد خربة املعرفة وكما �صبق، اإنه لي�س 

أنه قد ُخلق لعامل  يف مكانه يف هذا الع������امل، وا

اآخر. ويت�صاءل عما جاء يفعله يف هذا العامل، 

خر، ومل������اذا هو مكره  ومل������اذا خ�رص الع������امل الآ

قامة يف هذا الع������امل، وما هو �صبيل  عل������ى الإ

�صئلة الغنو�صية تتعدد  اخلال�س؟ على هذه الأ

نظم������ة الغنو�صية  جوب������ة بح�صب تعدد الأ الأ

اإمنا فحواها يبقى واحداً.

أو  ن�ص������ان حبي�س اجل�ص������د، اأو اجلثة ا الإ

الثياب اخلارجية ح�صب الت�صميات الغنو�صية. 

واجل�ص������د هو قي������د يجب التح������رر منه. اإنه 

نه يعي�������س يف الزمن وخا�صع  مل لأ هو علة الأ

ل�������رصوط وقوانني الزمن. والزمن يف املفهوم 

الغنو�صي هو خداع. اإنه يف�صلنا ويبعدنا عن 

ال دومنا ه������وادة. وبالتايل يف�صلنا ويبعدنا 

أنف�صنا طاملا نحن  ع������ن ما كنا اإياه، اأي ع������ن ا

من اأ�صل اإلهي. الزمن مبروره يهدد وجودنا 

أبدية  ويقرّبنا من العدم نحن الذين نتوق اإىل ا

غام�صة اإمنا ل ت������زال ذكراها قوية يف ثنايا 

النف�س.
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ما الزمن؟

الزم������ن يف املفه������وم الغنو�ص������ي �صنيعة 

خاطئة ن�صاأ عن كارثة كونية. عن انهيار واقع 

كان قائم������اً يف اخلالء. واق������ع مثايل وبدئي 

كان قائم������اً قبل ح������دوث الزمن. واقع واحد 

ل ثنائية فيه وكام������ل وكله خري. اإنه نوع من 

بدية. الغبطة الالمتناهية عرب الأ

أما العامل فه������و حتماً نقي�س ذلك الواقع  ا

الغابر. اإنه عمل غري مكتمل �صنعه اإله دومنا 

�ص������ك. اإمنا هو اإله اأو مالك /اأو مالئكة/ ل 

يت�ص������ف بالكمال، بل ه������و جاهل وغري عليم 

وناق�س. وح�صب الت�صميات الغنو�صية فهو / 

دميورغ Demiurge/. وهذا ال�صم ميكن 

اأن يُطل������ق على كل قوة اأخرى تت�صم بالنق�س 

وعدم الكتمال. اإنه اإله قوى غام�صة ميار�س 

جربوت������ه على هذا العامل امل������ادي متحكماً يف 

أق������دار وم�صائر الب�رص يف ه������ذا العامل، وهو  ا

امل�ص������وؤول عن �صنع الزمن. والزمن كما �صبق 

ن�صان، وال�رص اأمنا يحدث يف الزمن.  يقيد الإ

لذلك يتوق الغنو�صي اإىل النعتاق من الزمن 

ليعود من جديد اإىل ع������امل يقع خارج الزمن 

اأي خ������ارج تبدلت الزمن، وبالتايل لي�س فيه 

�رص وكله خ������ري. اأي اإىل احلالة التي يُفرت�س 

أو قبل  وىل قبل ال�صقطة ا أنها كانت حالته الأ ا

الكارثة الكونية.

أو املكان الذي نحن فيه، ي�صبه يف  العامل، ا

الت�صور الغنو�صي قلعة قائمة مغلقة حتيط 

�صوار واخلن������ادق بحيث اإنها تبدو يف  بها الأ

الظاه������ر وكاأنه ي�صتحي������ل اخرتاقها والولوج 

أ�صبه ب�صج������ن اأو ظلمات  اإىل داخله������ا. اإنها ا

أي�صاً �صحراء  أو ا أو مياه داكنة حالكة ا قامتة ا

قاحل������ة. وه������ي يف احلقيقة متاث������ل �صورة 

اجل�صد عن������د الغنو�صيني ويف ه������ذه القلعة 

تبقى الروح حبي�صة وتتوق اإىل اخلال�س. اإن 

�صورة العامل تب������دو للغنو�صي كاأطالل اأدركها 

البلى بفعل الزمن. موت م�صتمر ودائم ونق�س 

يعوزه الكمال. العامل هنا ميثل �صورة القبيح 

و�ص������ورة املخيف الذي ل قيم������ة فيه. لذلك 

فهو يبعث القلق يف نف�������س الغنو�صي. ولكن 

املعرف������ة /الغنو�س اإذا ح�صل������ت فاإنها تتيح 

أنه لي�������س �صجيناً �صمن  للعارف اأن ي������درك ا

أنه ي�صتطيع التحرر منها  أ�صوار تلك القلعة، وا ا

وبالت������ايل من القوانني التي يخ�صع لها العامل 

اأو اجل�صد.

�صورت������ه  الع������امل، يف  ه������ذا  البق������اء يف 

الغنو�صية القامتة التي ر�صمناها يف ما �صبق 

من �صفحات وبالن�صب������ة اإىل الغنو�صي الذي 

مور  ح�صل على املعرفة وتبينت له حقيقة الأ

كما هي وع������ن طريق الك�صف، هو وبال �صك 

أو نزول  �رصب من الكارث������ة التي ل حتتمل، ا
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اإىل اجلحي������م ل يط������اق طامل������ا اأن العامل هو 

اجلحيم. اإنه، اأي الغنو�صي، ل ي�صتطيع بعد 

اأن ح�ص������ل له الك�صف ال������ذي بني له ما�صيه 

لهي������ة اأن يبقى يف مكانه يف هذا  واأ�صوله الإ

العامل دومنا اأن يبذل جهداً عالياً لالنعتاق من 

»القلعة« و»الزمن« للعودة اإىل مرابع احلرية 

بدي������ة. ل ي�صتطي������ع اأن يبقى دون حماولة  الأ

ات�صال مبا هو خارج العامل املمثل، كما �صبق، 

له الكامل الذي ل يتدخل يف �صوؤون  بذلك الإ

ر�ص������ي للتحرر من ربق������ة العبودية  العامل الأ

وىل.  لهية الأ وا�صتعادة اجلذور الإ

�صبق لن������ا الق������ول اأن العامل كم������ا هو يف 

الت�صور الغنو�ص������ي �صنيعة اإله ل يرتقي اإىل 

له غري  الكمال ول يت�ص������م بالعدالة. وهذا الإ

الكامل يف �صنعه الع������امل اإمنا قد �صنع عاملاً 

عل������ى مثاله ل يت�صف بالكمال ول بالعدالة. 

أنَّ  م������ر على ه������ذا النحو فال بد ا واإذا كان الأ

اإله������اً اآخر هو كامل وع������ادل وخرّي قد �صنع 

أنه قد  خر الذي يعتق������د الغنو�صي ا الع������امل الآ

أو �صقط منه اإىل العامل القائم. هذا  جاء منه ا

الت�صور الغنو�صي لعاملني واإلهني متناق�صني 

خر هو بذرة الثنائية يف  واحدهم������ا عك�س الآ

النظم واملدار�س الغنو�صية ال�صورية املتعددة 

كما �صوف نرى.

أ�صتاذ  يُعت������رب /�صريدون ال�ص������وري/، وهو ا

كرب بني الغنو�صيني  /مارقيون/ الغنو�صي الأ

أوائ������ل الغنو�صي������ني الذين  ال�صوري������ني، من ا

�صا�������س للثنائيات الغنو�صية  و�صعوا حجر الأ

نظم������ة الغنو�صية.  الت������ي نعرث عليه������ا يف الأ

ونظري������ة /�صريدون ال�ص������وري/ تقول باإلهني 

خر يعوزه الكمال. وذلك  اأحدهم������ا كامل والآ

ن�صان م�صدود بني  منذ بدء اخلليق������ة. اإن الإ

ول الكامل يناديه كا�صفاً  له������ني. الأ هذين الإ

لهي. والثاين الناق�س ي�صده  ل������ه عن اأ�صله الإ

ول. وجوهر  اإليه ومينعه من النطالق اإىل الأ

املعرفة الغنو�صية عن������د /�صريدون/ هي اأن 

يدرك املرء تل������ك الثنائية حتى مي�صي نحو 

الوح������دة ذات اجلوهر الفرد حيث ل ميتزج 

النور بالظالم.

ما هي طبيعة الثنائية الغنو�صية؟

�صل، وح�صب الت�صورات الغنو�صية  يف الأ

ال�صوري������ة، كان هناك يف الب������دء نوٌر وظالٌم. 

وكان كل من النور والظالم يعي�س يف مملكته 

وىل.  دون اأن يختلط������ا. وتلك هي اللحظة الأ

ث������م ح������دث اأن اعتدى الظ������الم على مملكة 

النور و احتل جزءاً منها. و تلك هي اللحظة 

الو�صطى. قام النور يحارب الظالم ليطرده 

م������ن مملكت������ه ويحرر اجل������زء ال������ذي احتله 

الظالم منه������ا. ودارت بينهم������ا حرباً �صعواء 

ا�صطر فيها الن������ور اإىل ولوج مملكة الظالم 
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مر اإىل امتزاج  أثناء القتل حيث اأدى هذا الأ ا

بع�س النور ببع�س الظ������الم امتزاجاً عنيفاً 

ن�صاأ عنه الع������امل. و لعل هذا المتزاج هو ما 

ي�صميه الغنو�صي������ون ال�صوريون ب »الكارثة« 

أينا.  الت������ي كانت يف اأ�صل ن�ص������وء العامل كما را

ومل������ا كان النور ميثل ما هو اإلهي والظالم ما 

لهي  هو �صيط������اين فقد تداخل ج������زء من الإ

أو الروح باملادة  أو اخل������ري بال�رص ا بال�صيطاين ا

ن�ص������ان الذي كان �صنيعة هذا التمازج.  يف الإ

أو النهائية  أما اللحظ������ة الغنو�صية الثالث������ة ا ا

ف�صوف تكون انف�ص������ال النور عن الظالم/. 

العامل ن�ص������اأ اإذن و فيه �������رص ب�صبب ما داخله 

من ظالم.

ح�ص������ب /�صيم������ون/ �صمع������ان ال�صاحر/ 

الغنو�ص������ي الذي، وكما يق�������س كتاب اأعمال 

الر�ص������ل، قد ع������رف والتقى بع�������س تالمذة 

خري، فالغنو�صي  امل�صيح، بعد موت ه������ذا الأ

وىل عندما يعرف كيف  ي�صتعي������د اأ�صول������ه الأ

أو  ميي������ز ب������ني /الدمي������ورغ/، اأي ال�صان������ع ا

أنه �صنع  أو املهند�س، الذي يُفرت�س ا احلريف ا

خ������ر الغريب عن هذا  له الآ العامل، وب������ني الإ

الع������امل والذي ل يعرفه الع������امل. وبتعبري اآخر 

ب������ني اإله ال�رص و اإله اخل������ري. و �صوف تتطور 

له الغريب /اإله اخلري/ عند بع�س  فك������رة الإ

الغنو�صيني ال�صوري������ني امل�صيحيني لتقول اإن 

اإله اخلري هذا جاء بنف�صه اإىل العامل، وح�صب 

أر�صل ابنه  خرى ا نظمة الغنو�صية الأ بع�س الأ

أو  ن�صان و العامل من ربقة اإله ال�رص ا ليخل�س الإ

ن�صان، ح�صب  ن الإ الدميورغ اأو غله التوراة لأ

الفكر الغنو�صي، ل ي�صتحق ما يعانيه يف العامل 

و ه������و يف اأ�صله من ن������ور اأو من مملكة النور 

أ�صبه بوجوده يف املنفى  ووجوده يف هذا العامل ا

نا�صيد املانوية »ن�صبة اإىل  كما نقراأ يف اأحد الأ

النبي البابل������ي الغنو�صي /ماين/ الذي جاء 

بعد امل�صيح من بابل وقال اإنه )املعزي( الذي 

وعد امل�صيح باإر�صاله اإىل النا�س«:

لهة »متحدر من النور، و من �صاللة الآ

أنذا يف املنفى بعيداً عنهم.« ها ا

و يف كت������اب )جين������زا Ginza(، وه������و 

كتاب املندعية الغنو�صية ويطلق عليهم ا�صم 

رامية تعني معرفة  ال�صابئة و /من������دع/ بالآ

أ: ككلمة غنو�س متاماً، نقرا

»اأنت ل�صت من هذا العامل

اأ�صولك لي�صت منه

مكانك هو حيث احلياة.«

وىل تذك������ر بعب������ارة امل�صيح  والعب������ارة الأ

ال�صهرية: »مملكتي لي�صت من هذا العامل!«.

الغنو�ص������ي غريب يف الع������امل وعن العامل 

كما هو اإله اخل������ري الذي مل ي�صنع هذا العامل 
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والذي يجهله العامل. لذلك جند، وكما �صبق، 

أ�صا�صي يف الفكر  اأن م�صطل������ح )الغريب( هو ا

الغنو�ص������ي ونعرث عليه يف جميع اللغات التي 

دونت بها الن�صو�������س الغنو�صية. اإنه )الو�س 

- allos باليونانية ب������كل تفرعاته و)اليو�س 

alius كم������ا اأ�صح������ى بالالتيني������ة و)�صعمو- 
shmmo بالقبطي������ة امل�رصي������ة و)نوكراي������ا 
رامي������ة _ال�رصياني������ة. ول  nukraya( بالآ
يخف������ى اأن الغريب هو الغنو�صي الذي حلت 

علي������ه املعرف������ة /الغنو�س التي ه������ي �صبيل 

النعتاق حيث نقراأ يف ن�صيد مانوي اآخر:

أبو�صعك اأن تعتقن������ي من هذا الدم بال  »ا

قرار،

من اله������وة املظلمة احلافل������ة بالعذاب و 

اجلراح املثخنة حتى املوت؟

ل طريق فيها و ل من ميد يد العون!«

ن�صان الغري������ب قدمية ونعرث  وفك������رة الإ

عليها يف الن�صو�������س الغنو�صية التي �صبقت 

الغنو�صي������ة امل�صيحي������ة. وهن������اك على �صبيل 

املثال كتاب قدمي يدعى )كتاب الغريب( يق�س 

كي������ف اأن »�صي������ت« اب������ن »اآدم« يح�صل على 

املعرف������ة /الغنو�س بع������د اأن يختطف ويقوم 

برحل������ة �صماوية يلتقي فيه������ا ب )املخل�س(، 

وحي������ث نع������رث عل������ى تعريف جدي������د للذات 

لهية اأو ملفهوم ال الذي لي�س بالكامل ول  الإ

باحلافظ بل اأكرث، من ذلك بكثري كما ول هو 

حمدود ول هو غري حمدود وهو ج�صد ول هو 

روح. اإنه �صيء اآخر ل يُدرك.

أو ا�صم /الدميورغ/  فيما يخ�س كلم������ة ا

الذي يرد كثرياً يف الكتابات الغنو�صية والذي 

يعني، كم������ا �صبق واأ�رصنا، ال�صانع اأو احلريف 

نظمة الغنو�صية ال�صورية  فقد اعتربته اأكرث الأ

مبثاب������ة اإله الت������وراة وهو ال������ذي �صنع العامل 

واأخفق يف �صنعه. ولق������د رف�س الغنو�صيون 

ال�صوري������ون عموماً اأن يربطوا بني اإله التوراة 

و ب������ني ال الذي حتدث عنه امل�صيح بل اإنهم 

ف�صل������وا بينهم������ا ف�صاًل وا�صح������اً و هذا ما 

وائل. آباء الكني�صة الأ عر�صهم لنقمة ا

ال�صورية  الغنو�صي������ة  العقائ������د  وبح�صب 

)كان للمدر�ص������ة الغنو�صي������ة امل�رصية موقف 

خمال������ف و اأقل �رصا�صة ح������ول املو�صوع( فقد 

توه������م )الدميورغ( اإله الت������وراة و ظّن نف�صه 

ل������ه الوحيد فاأعلن عن نف�صه بهذه ال�صفة  الإ

أراد اأن ي�صيط������ر على عقول الب�رص. غري اأن  وا

ر�س  ال ير�صل )املخل�������س(، ابن ال اإىل الأ

ليعي�������س بني النا�������س وليب�رص ويعل������م بوجود 

اإله حقيقي ه������و ال الذي هو احلق. الذين 

قبلوا تعليم )املخل�س – البن( اأدركوا اأن اإله 

الت������وراة لي�س اإله بل اأحد القوى التي تتحكم 

ن�ص������ان. و اأن احلقيقة لي�صت  يف الع������امل و الإ
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تلك التي علمها اإياهم اإله التوراة _ال�صانع 

/الدمي������ورغ كما هي يف �رصيع������ة مو�صى كما 

أنهم يتحدرون من  له البن، اأخربهم ا أنه، الإ ا

أنهم  ب كما هو )املخل�س( متاماً، و ا ل������ه الأ الإ

لي�صوا من هذا العامل. هذه املعرفة _الغنو�س 

ثري  تتيح للذين تقبلوها اأن يعربوا طبقات الأ

ال�صبع التي حتي������ط بالعامل لينفذوا اإىل العامل 

خر: مملكة النور التي هي  خر اأو الواقع الآ الآ

ول ومق�صدهم النهائي. )ونعرث يف  اأ�صلهم الأ

اأجنيل توم������ا املنحول اأو غري الر�صمي، و هو 

اإجنيل �ص������وري غنو�صي، على العبارة التالية 

أنتم من امللكوت و  الت������ي تلخ�س ما �صب������ق: »ا

تع������ودون اإلي������ه«(. و على ه������ذا النحو يجب 

أو ما اأطلقت عليه الكني�صة  جتاوز اإله التوراة ا

ا�صم )العهد القدمي( للتو�صل اإىل احلقيقة اأو 

اإىل ال احل������ق. و اإذا اأخذنا غنو�صي �صوري 

له  أنه ينتقد الإ مثل )�صاتورنني( جند مث������اًل ا

أنه  أنه توهم ا خري ا ال�صان������ع قائاًل عن هذا الأ

ي�صتطيع اأن يحكم مب������ا هو خري وما هو �رص 

لذلك جهد يف فر�س اأحكامه )�رصيعة مو�صى( 

عل������ى الب�رص ليفر�س عل������ى النا�س ديناً لي�س 

هو الدي������ن احلق. وهذا الهج������وم الغنو�صي 

ال�صوري على اليهودية �صوف يبلغ اأق�صاه مع 

)مارقيان( اأكرث الغنو�صيني ال�صوريني ت�صدداً 

يف هذا املو�صوع.

وال������ذي يق������ول اإن الذي �صن������ع العامل هو 

له ناق�صاً ول  اإل������ه اليهود. و مل������ا كان ذلك الإ

يت�صم بالكم������ال فاإنه اأخفق يف �صنع اخلليقة 

أراد ذلك  فجاءت ناق�صة على مثاله. و لقد ا

ل������ه اأن ينتقم لنف�صه ففر�������س على النا�س  الإ

أنه  �رصيع������ة )مو�صى(. و ي�صي������ف )مارقيان( ا

يوجد هناك اإل������ه �صالح و كامل، اإله حمبة و 

أر�صل )امل�صيح(  لي�س اإله انتقام و ه������و الذي ا

ن�صانية وعتقه������ا من ربقة الظالم  نق������اذ الإ لإ

وم������ن ربقة اإله اليهود غ������ري الكامل واملنتقم 

وبالت������ايل رفعها عل������ى م�صت������وى الكمال. و 

اإل������ه املحبة هذا قد عل������م املعرفة احلقيقية 

)الغنو�������س( لبع�س اخلا�ص������ة املختارين عن 

طري������ق املكا�صف������ة والتلقي وه������ذه اجلماعة 

أو العارفون الذين  املختارة هم )الغنو�صيون( ا

له الكامل لهم اأمر تلقني تلك املعرفة  ترك الإ

أ�صار اإليها  خري������ن. وهي املعرفة التي ا اإىل الآ

أباكم  امل�صي������ح بقوله: »كونوا كامل������ني كما اأن ا

كامل«.

ن�ص������ان كاماًل فكما  أم������ا كيف ي�ص������ري الإ ا

�صبق و نوهنا فاإن الطرق خمتلفة و متعددة و 

ت������رتاوح بني الن�صك واإماتة اجل�صد وممار�صة 

ال�صل������وات اإىل اإباحة كل م������ا هو حمرم من 

لذات ج�صدية حتى ل تبقى عائقاً اأمام النف�س 

الباحثة عن اخلال�س.
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أو  تق�ّص������م الغنو�صية التاري������خ اإىل زمنني ا

وىل قبل جميء »املخل�س«. والثانية  فرتتني. الأ

بعد جميئه. وتف�صل بالتايل بني عاملني: العامل 

له  ول يقطنه الإ ر�صي والعامل ال�صماوي. الأ الأ

له  املهند�س احلريف. والث������اين هو مملكة الإ

الكام������ل الذي يجهله الب�������رص والذي يك�صف 

له املخل�س حلظة جميئه. عنه الإ

اله������وة وا�صعة  أي�صاً معرفت������ان  ا هن������اك 

وىل القدمية متثلها الكتب  بينهما. املعرفة الأ

التوراتية. واملعرف������ة اجلديدة، اأي الغنو�س، 

اأو عل������ى نحو اآخ������ر امل�صيحي������ة كما هي يف 

الطرح الغنو�صي ولي�س كما اأعلنتها الكني�صة 

الر�صمية يف بداية عهدها. املعرفة القدمية 

التوراتي������ة ح�صب الغنو�صي������ة تت�صم بالنق�س 

أنها الوحيدة  ولي�ص������ت كاملة. وهي زعم������ت ا

أم������ا املعرفة الثانية  التي متتل������ك احلقيقة. ا

اجلديدة )الغنو�صية( فهي وحدها احلقيقة 

الكاملة. و لول جميء من ي�صميه الغنو�صيون 

ال�صوريون »املخل�س« مل������ا كان الزمن انق�صم 

اإىل زمنني و ل الف�صاء اإىل عاملني.  املخل�س 

أو التو�صل  اإمنا علم حقيقة ل ميكن اإدراكها ا

أتى  اإىل فهمه������ا حيث اإن ه������ذا املخل�س قد ا

م������ن مكان اآخر، من عامل ل نعرفه و من لدن 

أنه موجود اإل عن طريق  اإله غريب ل ندري ا

الك�ص������ف الروحي الذي يح�ص������ل للغنو�صي 

أو املعرفة التي تك�صف  والذي هو الغنو�������س ا

للغنو�صي حقيقة ذاته.

أر�صل ابنه ليخل�س  ب/ الذي ا له /الأ أما الإ ا

الع������امل و الب�رص من ربقة �رصيع������ة اإله التوراة 

فاإن بع�������س الن�صو�������س الغنو�صي������ة ت�صميه 

ب املجه������ول( وعند غنو�صيني اآخرين ك  )الأ

عماق(  )فالنت������ني( مثاًل فاإنه يُ�صّم������ى ب )الأ

ويُنعت باأنه )�صم������ت(. غنو�صي �صوري اآخر 

ل������ه احلقيقي / مث������ل )بازيليد( ق������ال اإن الإ

أو الذي كان جمهولً  له املجهول ا ب هو الإ الأ

قب������ل جميء املخل�������س. و هك������ذا وكما نعت 

أنف�صهم بالغرباء فاإن كثريين منهم  الغنو�صيون ا

أمث������ال الغنو�صي ال�صهري كريينت و الغنو�صي  ا

ب  له /الأ ال�صه������ري )�صاتورنيل( قد نعت������وا الإ

أْي، وكما  أو الغريب غري املعروف، ا باملجهول ا

تقدم )نكرايا(، الذي ل ميكن اكتناه جوهره. 

ن العامل  له جمهول فذلك لأ أما ملاذا ه������ذا الإ ا

ع������رف القوى التي �صنعت العامل ولكنه مل يُتح 

ب. الغنو�صي  له احلقيقي الأ له اأن يعرف الإ

وحده وعن طريق املعرفة /الغنو�س/ يُك�صف 

ب الذي كله  له /الأ م������ر فيعرف الإ له عن الأ

رحمة وحمبة. وبع�س الغنو�صيني )فالنتني( 

له الذي ب�رص به  م�صى اإىل ح������د القول اإن الإ

امل�صيح مل يكن اليه������ود يعرفونه، واأن التعليم 

أتى ب������ه ي�صوع جديد كلياً ولي�س هناك  الذي ا

ما يربطه بالتوراة.
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فكرة الن�صيان الغنو�صي

أو املعرفة هو التذكري  جوه������ر الغنو�������س ا

مبا�������س ذهبي غابر، بجن������ة �صائعة ل تزال 

�صورته������ا الغام�ص������ة يف الذاك������رة على نحو 

أ�صبه  �صاحب. لذل������ك فاحلنني الغنو�صي هو ا

أ�صه. بحنني املغرتب اإىل م�صقط را

هذا الن�صيان الغنو�صي يتمثل يف حكاية 

أن�صودة  غنو�صية رمزية قدمية تدعى »حكاية ا

اللوؤلوؤ« وميكن تلخي�صها على النحو التايل:

هناك اأمري �ص������اب ينطلق من امل�رصق اإىل 

م�رص بحثاً ع������ن اللوؤلوؤة النادرة التي تختفي 

يف جلج املياه وحتي������ط بها الثعابني املخيفة 

م������ري اإىل م�رص  حتر�صه������ا. عندم������ا ي�صل الأ

ويعا�������رص اأهلها وياأكل معه������م فاإنه ين�صى من 

هو وملاذا اأتى:

أنني كن������ُت ابن مل������ك، ورحُت  »ن�صي������ُت ا

اأخدم ملك غريب. ن�صيُت اللوؤلوؤة التي جئُت  

أر�صلني اأهلي.  اأبحث عنها، والتي من اأجلها ا

أ�صقط يف نوم  طعامه������م )اأهل م�رص( جعلني ا

عميق«.

مري بالقلق عليه فري�صلون  أه������ل الأ ي�صعر ا

له بر�صالة يحملها ن�������رص يذكرونه فيها مبن 

هو. ي�صل الن�رص حاماًل الر�صالة التي تتحول 

كلماتها املكتوب������ة اإىل اأ�صوات ملفوظة تذكر 

مري بهويته احلقيقية، في�صتيقظ من �صباته  الأ

العميق وي�صتعي������د اللوؤلوؤة ويعود اإىل موطنه، 

�صلي. وهذه  أبيه ح�صب الن�س الأ أو اإىل بيت ا ا

�صا�صية  احلكاية تلخ�س الفكرة الغنو�صية الأ

ن�صاين غنو�صياً  باعتبار اأن غاية الوج������ود الإ

ول. هو العودة اإىل امل�صدر الأ

فيما يخ�������س القوى التي �صنعت وحتكم 

الع������امل فاإن بع�س الغنو�صي������ني وجدوا فيها، 

ورمب������ا على نحو رم������زي، �ص������ورة الكواكب 

ال�صبعة وطبقات ال�صماء ال�صبعة حيث يعي�س 

أن������ه وفيما وراء  املالئك������ة واإله التوراة، غري ا

ذلك، �صماء ثامنة حي������ث ال�صمت وال�صكون 

ل������ه احلقيقي. لذل������ك �صاد  وهي م������كان الإ

العتقاد بتاأثري تل������ك الكواكب ال�صبعة على 

حي������اة واأقدار الب�������رص.و يف بع�س الن�صو�س 

الغنو�صية القدمية ثمة اإ�صارات اإىل اأن امل�صيح 

أتى اإىل الع������امل ليخل�صه من ربقة حتمية  قد ا

الكواكب، واأن كل من اآمن به فاإنه ينعتق من 

تلك احلتمية اأما غ������ري املوؤمن به فاإنه يبقى 

خا�صعاً لتاأثري الكواك������ب. ونرى اأن غنو�صي 

�صوري مثل )تاتيان( كان يوؤمن اأن امل�صيحيني 

ق������د انعتقوا م������ن حتمية الق������در )الكواكب( 

التي يخ�صع له������ا بقية الب�رص. وهناك بع�س 

الغنو�صي������ني الذي������ن �صبهوا امل�صي������ح بنجمة 

جديدة �صيط������رت على كل النجوم والكواكب 

واأبطلت تاأثريه������ا كما نعلم من اأجنيل يوحنا 
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غري املعرتف به. كما اأن )�صاتورنيل( قد ماثل 

بني الكواكب ال�صبعة وب������ني املالئكة ال�صبعة 

واعتربه������ا هي التي حتك������م العامل وهي التي 

�صنعت������ه، واأن اإله التوراة اإمنا هو اأحد هوؤلء 

املالئكة. اأما )باردي�صان( الغنو�صي ال�صوري 

أو القوى  ال�صهري فقد �صب������ه اأحكام الكواكب ا

الت������ي تتحكم بالع������امل بقوانني الب������الد التي 

أم مل ي�صاأ. واأ�صاف  يخ�صع لها قاطنها �ص������اء ا

أو القوى تتحدى  أو املالئكة ا اأن هذه الكواكب ا

أر�صل هذا  له احلقيق������ي ولذلك ا باأفعالها الإ

خري ابنه لتخلي�������س العامل من اأحكام تلك  الأ

ن�صان كائناً حراً يف اأفعاله.  القوى ليجعل الإ

أما الغنو�صي فقد تخل�������س من ربقة القدر  ا

باملعرف������ة/ الغنو�������س التي ك�ص������ف له عنها 

املخل�س، والتي �صحق������ت جربوت الكواكب. 

هك������ذا اأ�صح������ى الغنو�صي اإن�صان������اً حراً. ثم 

مبج������يء امل�صي������ح وانت�ص������اره عل������ى طغيان 

أو عل������ى احلتمية القدرية فقد مت  الكواكب ا

النتق������ال من حتمي������ة الق������وى ال�صانعة اإىل 

لهية. مفهوم العناية الإ

اأعماله يف  ن�ص������ان ليحا�ص������ب عل������ى  الإ

أنه  نه غري م�ص������وؤول عنها طاملا ا الغنو�صية لأ

أو احلتمية الفلكية  خا�صع جلربوت الق������در ا

أ�صلفنا. ويف خمطوط غنو�صي  الكونية كم������ا ا

قدمي مو�صوع باللغ������ة القبطية ويحمل ا�صم 

)ب�صتي�������س �صوفي������ا Pistis Sophia( نرى 

)م������رمي املجدلية( ت�صاأل امل�صي������ح. »ما الذي 

ن�صان على اخلطيئ������ة ؟«  فيجيبها  يق�������رص الإ

امل�صيح : »ق������وى القدر«. وهن������اك باملنا�صبة 

لوح������ة للر�ص������ام )G.Menabouni القرن 

الراب������ع ع�رص( متثل امل�صي������ح وهو يقف على 

ال������ربوج ال�صماوية اإ�ص������ارة اإىل �صيطرته على 

أن������ه اأ�صبح �صي������د الزمن  حرك������ة الكواكب وا

ن�صان  الكوين ومنع تدخل الكواكب يف قدر الإ

فح������رر الب�رص على ه������ذا النحو من جربوت 

الق�صاء والقدر.

ل������ه البن الذي  أو الإ م������ن هو املخل�������س ا

نظمة الغنو�صي������ة ال�صورية  تتحدث عن������ه الأ

امل�صيحية وحت������ى ال�صابقة على امل�صيحية يف 

حيان؟ بع�س الأ

اإن امل�صي������ح بظه������وره املفاجئ يف التاريخ 

له املع������ذب يف العامل وب�صبب  يق������دم �صورة الإ

العامل اإنه ال�ص������ورة املثالية للغنو�صي الغريب 

يف الع������امل. ويف اأكرث النظ������م الغنو�صية التي 

عاي�صت ن�ص������وء امل�صيحية ف������اإن امل�صيح يقوم 

ل������ه احلقيقي  ب������دور تعريف الع������امل على الإ

املختلف عن اإله الت������وراة فتعليم امل�صيح كان 

جديداً وخمتلفاً ع������ن تعاليم التوراة حتى اإن 

وائل ب������دا لهم �رصورياً  بع�������س امل�صيحيني الأ

اإعالن القطيع������ة النهائية مع التوراة. واإبعاد 
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امل�صيح عن كل اأ�صل يهودي. وهناك اإ�صارات 

ناجيل نذكر على  مر يف الأ كث������رية اإىل هذا الأ

�صبيل املثال اإجنيل يوحنا حيث يقول امل�صيح: 

»اليهود ل يعرفون ال« /5/37/.

أمث������ال )مارقيان  غنو�صي������ون �صوري������ون ا

أك������دا على فك������رة اأن ال حمبة  وفالنت������ني( ا

خال�ص������ة ومطلقة ل ميك������ن اأن ي�صدر ال�رص 

عن������ه. وهذا ال�رص )�صنع الع������امل كما هو( قد 

�صدر عن اإله التوراة عندما مل يكن اإله املحبة 

معروفاً بعد.

وكذلك رف�س الغنو�صي������ون فكرة �صلب 

امل�صيح وقالوا يف كتاباتهم التي عرث عليها اأن 

أنه �صلب مل تكن  فكرة اأن امل�صيح ل������ه ج�صد وا

�صوى ظاهرة تراءت للنا�س، اأو ح�صب التعبري 

القراآين »�صب������ه لهم«. واأن الق������وى ال�صانعة 

)اإله التوراة( هي التي توهمت اأو خيل اإليها 

أو ال قد �صلب حتى اإن طائفة  اأن امل�صي������ح ا

)الدوكتيني الغنو�صيني( قالوا اإن امل�صيح هو 

�صخ�س اإلهي ومل يكن اإن�صاناً بل وجود روحي 

اتخذ �ص������كاًل اإن�صانياً لذلك فهو مل ي�صلب ومل 

أنه �صلب ومات حيث  ميت واإمنا �صبه للنا�س ا

أو اأن ميوت  اإن ال »امل�صيح« ل ميكن اأن يتاأمل ا

أنه تاأمل ومات كي يعلمهم  اإمنا ت������راءى للنا�س ا

احلقيقة. وكان )كريينت( اأول غنو�صي فّرق 

بني ما �صم������اه ب�»القوى ال�صانعة« للعامل وبني 

أم������ا الغنو�صي )�صاتورنيل(  له احلقيقي. ا الإ

فقد اأعلن اأن هن������اك قوى �صنعت العامل واأن 

ه������ذه القوى لي�ص������ت كائناً اإلهي������اً بل هي ما 

ي�صمى باإله التوراة. ثم اأ�صاف اأن هذه القوى 

هي مالئكة عددها �صبع������ة وواحد منها هو 

أتى اإىل العامل لتدمري  اإله التوراة وامل�صيح اإمنا ا

خري. وعلى هذا النحو فاأحكام التوراة  هذا الأ

خمالفة للحقيقة. ولق������د م�صى )�صاتورنيل( 

أنبياء التوراة  أبعد حني قال اإن ا ال�صوري اإىل ا

اإمنا اأوحى له������م ال�صيطان، واإن التوراة حياة 

قدمي������ة اأما تعلي������م امل�صيح فحي������اة جديدة. 

وعلى هذا الن�صق يقول )با�صيليد( الغنو�صي 

اإن رئي�������س املالئكة هو اإل������ه العربانيني واإنه 

أراد اإخ�ص������اع كل ال�صعوب لليه������ود وملا كان  ا

له احلقيقي لذلك  الغنو�صي وحده يعرف الإ

فهو يرف�س اإله التوراة.

املعرفة التي يتلقاها الغنو�صي ثم يعلمها 

ه������ي �رصب من املعرف������ة الباطنية- ال�رصية. 

أنه������ا وكما �صبق ك�صف يتم عن طريق الوحي  ا

يب������ني تاريخاً خفياً مل يك������ن معروفاً من قبل 

اأن يح�صل الك�صف. هذا التاريخ يبقى خفياً 

ملن هو غري متاأهل. اإن������ه تاريخ اأ�صول ن�صوء 

ن�ص������ان وتاريخ اأ�صل  أو خلق العامل والإ الع������امل ا

ن�صانية من ال�صماء  أ�صباب ال�صقطة الإ ال�رص وا

ر�������س ومن الن������ور اإىل الظالم. وهذا  اإىل الأ
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التاري������خ الغنو�ص������ي ه������و يف اآن واحد تاريخ 

لهي الذي هبط  أو الفادي الإ دراما املخل�س ا

ر�س ليعلم اخلا�صة هذا  من ال�صم������اء اإىل الأ

التاريخ وليخل�صهم.

مثولة الغنو�صية التي تخت�رص  تلك هي الأ

وقائ������ع التاريخ منذ بداية العامل وحتى اليوم. 

الغنو�ص������ي هو الذي يعل������م اأن وجوده احلق 

وطبيعة احلق من اأ�صول اإلهية واإن كان حالياً 

أنه كان  حمبو�صاً يف اإط������ار اجل�صد. اإنه يعلم ا

أقاليماً �صماوية متعالية  يقطن فيما م�ص������ى ا

ر�������س.و هكذا فعليه،  قب������ل اأن ي�صقط اإىل الأ

بعد اأن ح�صلت له املعرفة، اأن مي�صي بخطا 

حثيثة نحو النعتاق ليتحرر نهائياً من حب�صه 

ن ولدته كج�ص������د مل تكن �صوى  اجل�ص������دي لأ

�صقط������ة روحه يف عامل امل������ادة وبعثه اجلديد 

�صيكون روحياً.

عل������ى هذا النحو لح������ظ )مر�صيا الياد( 

اأن املفكرين الغنو�صي������ني امل�صيحيني اأعادوا 

تف�صري فكرة ن������زول امل�صيح اإىل العامل بعد اأن 

أوا  خل�صوها م������ن ارتباطاته������ا التوراتية، ورا

اأن خلق العامل كان ه������و الكارثة التي اأبعدت 

لهية. وهذه الكارثة  ن�صان عن اأ�صول������ه الإ الإ

الكوني������ة م�ص������وؤول عنه������ا اإله الت������وراة الذي 

يو�صف باأنه �صيطاين.

هناك امث������ولت غنو�صي������ة اأخرى تقول 

ل������ه املتج�صد املخل�س وق������ع بدوره يف  اإن الإ

�صباك املادة والق������وى الظالمية عندما نزل 

له������ي النوراين  ر�������س ون�ص������ي اأ�صله الإ اإىل الأ

وهويته احلقيقي������ة فري�صل ال ر�صولً يوقظ 

له املتج�ص������د النائم وي�صاع������د على تذكر  الإ

أ�صل������ه وجوهره. ومع ن�ص������وء امل�صيحية اأخذ  ا

ل������ه املتج�صد املخل�س عند  امل�صيح �صورة الإ

الغنو�صيني امل�صيحيني.

أنه تويف �صنة  غري اأن فالنتني الذي يرجح ا

160م يع������ود فريوي حكاية خمتلفة عما �صبق 

فيقول اإن �صوفيا /احلكمة/ الروح القد�س/ 

مُّ الكربى هي مبثابة وجود منبثق عن ال  الأ

/اي������ون eon/ وقد دفعه������ا ع�صقها اجلامح 

أرادت اأن ت�صل اإليه وتدرك ماهيته  أنها ا ل ا

أو جوه������ره مبا�رصة ودومنا و�صيط فاندفعت  ا

نحوه يف ولع عنيف غري اأن طبيعتها املحدودة 

أو الحتاد بال غري  منعته������ا من الن�صه������ار ا

املحدود ف�صقطت.

وع������ن ال�صقطة ه������ذه ن�ص������اأ الدميورغ /

ال�صانع/ اإله التوراة الذي �صنع العامل الناق�س 

والفا�ص������د حي������ث اختل������ط الن������ور بالظلمة. 

لهية  أة العا�صقة للذات الإ )وحكاية ه������ذه املرا

تذكر بحكاي������ة رابعة العدوي������ة( ويف اأنظمة 

غنو�صية اأخرى كنظام /كريينث/ فاإن ولدة 

امل�صيح نف�ص������ه متت عن احتاد ال باحلكمة 
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م العظم������ى ه������ذه حي������ث ح������ّل امل�صيح  أو الأ ا

ن�صاين على  ال�صماوي عل������ى �صخ�س ي�صوع الإ

�صكل ميام������ة. ومعروف اأن اليمامة هي رمز 

م الكربى. �صوفيا /احلكمة/ الأ

م العظمى: الثالوث الغنو�صي واالأ

فيما يلي �صوف ن�صتعر�س بع�س املفاهيم 

الغنو�صي������ة الروحي������ة –الفل�صفي������ة كمفهوم 

م العظم������ى ومفهوم الروح القد�س /روحاً  الأ

له-  أي�ص������اً مفهوم الإ �صل/ وا قود�ص������ا، يف الأ

ن�صان. الإ

أوائ������ل الغنو�صيني قوة  كان هن������اك عند ا

م( وهي  روحية ك������ربى وعظمى تدع������ى )الأ

م  أ�صا�صي يف �صنع العامل. هذه الأ تق������وم بدور ا

�صدرت عن ال. وت�صمى باأ�صماء خمتلفة منها 

أو الفكرة  )اننوي������ا- Ennoia(، و)الفك������ر( ا

خرية موؤنثة وتتنا�صب على  حيث اإن املفردة الأ

أي�صاً  م. وتدعى ا نح������و اأف�صل مع مف������ردة الأ

م هي اأم كل املوجودات  ب�)ال������روح(/. هذه الأ

أبدية. ونعرث  أنها كلية وكونية وا والكائنات. كما ا

عليها يف النظ������م الغنو�صية الالحقة ب�صور 

متنوع������ة وخمتلفة. بع�س النظ������م الغنو�صية 

م ه������ي ال������روح القد�س،  قال������ت اإن ه������ذه الأ

أقانيم الثالوث امل�صيح������ي املوؤلف كما  اأح������د ا

ب والبن والروح القد�س  هو معروف من الأ

وذلك كم������ا تذكر بع�س الن�صو�س الغنو�صية 

التي عرث عليه������ا يف منطقة /جنع حمادي/ 

أي�صاً  يف م�������رص يف منت�صف القرن املا�صي وا

ناجي������ل املنحول������ة اأو غري املعرتف  بع�س الأ

م  بها. يف نظم غنو�صية اأخرى حتول ا�صم الأ

أو احلكم������ة )عند الغنو�صي  اإىل /�صوفي������ا/ ا

أي�صاً على  �صيم������ون ال�صاحر وعند فالنت������ني ا

�صبي������ل املثال(. نظ������م اأخرى قال������ت اإن ال 

أو الروح القد�س  ن�صان واإن �صوفيا ا أبو الإ هو ا

أة الكونية  هي اأمه )مم������ا يذكرنا ب�صورة املرا

م  يف كتاب /روؤي������ا القدي�س يوحنا/. هذه الأ

الغنو�صي������ة ه������ي هن������ا ال�صانع ال������ذي يتمم 

�صل  اخلل������ق. وهي كما ذكرن������ا منبثقة يف الأ

عن ال ودومنا دن�س.

يف نظام الغنو�صي ال�صهري )فالنتني( يتم 

م العظمى التي  خلق العامل ب�صبب )�صقطة( الأ

له غ������ري احلقيقي /ال�صانع/   ين�ص������اأ عنها الإ

الدميورغ اإ�صافة اإىل املالئكة ال�صبعة الطغاة 

م  )ويف�رص فالنتني ه������ذه ال�صقطة كون اأن الأ

�صوفي������ا هي الوحيدة التي مل تعرث على قرين 

بني كائنات ال�صماء فبحثت عن زوج يف العامل 

م ت�صن������ع اإذن العامل غري  ف�صقط������ت(. هذه الأ

الكام������ل عن������د بع�س الغنو�صي������ني. اأما عند 

)�صيمون ال�صاحر( فهي التي �صنعت املالئكة 

الذي������ن بدورهم �صنعوا الع������امل ثم قاموا بعد 

ألوان  أ�صد ا أنزلوا بها ا م وا ذلك باختط������اف الأ
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ن ال ا�صطر اأن ينزل اإىل العامل  العذاب حتى اإ

أة  أنه كان هناك امرا لينقذها. ومن ال�صائ������ع ا

أنها �صوفيا  ترافق �صيمون ه������ذا وكان يزعم ا

أو الروح القد�س املتج�صدة. ويف  اأو احلكم������ة ا

أنها كانت عاهرة. ويف اأخرى  بع�س املراجع ا

أة الكنعاني������ة ال�صورية التي  أنه������ا كانت امل������را ا

التقاها امل�صي������ح على اأطراف �صور يف لبنان 

أة  كما هو معروف وقد مت النظر اإىل هذه املرا

أنها رمز الوثنيني. على ا

م العظم������ى فاأف�صل  أما �ص������ورة هذه الأ ا

متثي������ل لها هي ال�صورة التي نراها يف كتاب 

غام�������س وقدمي يدعى /كتاب الرعد/ حيث 

أنثوية  يرد ه������ذا الن�صيد على ل�ص������ان كينونة ا

تتكلم ع������ن نف�صها وال������ذي نقتب�س منه هذه 

املقاطع التي ننقلها عن الرتجمة الفرن�صية:

خرية. وىل واالأ »اأنا االأ

اأنا املكرمة واملحتقرة.

العاهرة والقدي�صة.

الزوجة والبكر.

م والبنت. االأ

اأنا العاقر وكثريون هم اأوالدي.

اأعرا�صي ال ت�صى ومل اأقرتن ببعل.

اأنا العرو�ص والعري�ص.

زوجي ولدين.

واأنا اأم اأبي، واأخت زوجي وهو ابني.

اأنا املعرفة واأنا اجلهل.

اأنا العار واخلزي.

اأنا القوة واأنا اخل�صية.

اأنا احلرب واأنا ال�صالم.

اأنا ال�صمت الذي ال ُيكنه.

اأنا الغريبة واأنا من املدينة.

اإنني الكائن والتي لي�ص لها كينونة.

القريبون مني مل يعرفونني.

عندما اأكون بقربكم فاأنا بعيدة.

وعندما اأكون بعيدة اأكون بقربكم.

اأنا النزول وُي�صعد اإيّل.

اأنا احلكم واملغفرة.

اأنا اخلطيئة وجذور اخلطيئة تنبت مني.

اأنا النداء واأنا من ي�صمع النداء.

اأنا احلكمة )�صوفيا(.

واأنا املعرفة )غنو�ص(.

م العظمى التي ال ت�صقط و�صوفيا  اأنا االأ

احلكمة التي �صقطت.

اأنا العقل والكلمة وال�صمت وال�صوت.

اأن���ا ذلك ال���ذي وحده يوج���د، وال اأحد 

يحكم علّي«.
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لق������د نظ������ر الغنو�صيون الذي������ن اعتنقوا 

امل�صيحي������ة، قبل اأن تفرزه������م الكني�صة وبعد 

ذل������ك، اإىل تعالي������م الدين اجلدي������د فاأخذوا 

خ������ر وخا�صة  ببع�صه������ا ونب������ذوا بع�صها الآ

�ص������ارات اليهودية الت������ي وردت يف بع�س  الإ

ناجي������ل وبع�������س الكتاب������ات. الغنو�ص������ي  الأ

ال�صوري ال�صه������ري )مارقي������ان(، وعلى �صبيل 

جنيل كل  املث������ال ل احل�������رص، حذف م������ن الإ

ما هو يهودي ومل يع������رتف من ر�صائل الر�صل 

وائل �صوى بر�صائل القدي�س بول�س. وجدير  الأ

بالذكر اأن )بول�س( نف�صه نفى يف كتاباته كل 

أنه فرق بني  جنيل كما ا ما هو يه������ودي يف الإ

امل�صيحي������ة واليهودية كدينني خمتلفني، ونفى 

أي�صاً اأن يك������ون امل�صيح الذي تراءى له على  ا

أبواب دم�صق م�صيحاً ج������اء خلال�س اليهود  ا

وح�صب.حيث اإن امل�صيح الذي تراءى لبول�س 

أبواب دم�صق والذي  يف الروؤيا ال�صهرية على ا

ب�رص به بول�س فيما بع������د كان م�صيحاً عاملياً 

يف دعوت������ه دون اأن ي�صتثني اأح������داً منها. بل 

أنه،  اإنه اأمر بول�س بالتوجه اإىل الوثنيني، كما ا

أور�صليم(  اأي امل�صيح، اختار )دم�صق( ولي�س )ا

أبوابه������ا لبول�س وحيث قال له  ليرتاءى على ا

عبارته ال�صهرية، والتي ن������ادراً ما نعريها ما 

ت�صتحقه من اهتمام : »ادخل املدينة )دم�صق( 

فيقال لك فيها ما عليك اأن تفعل«.

أ املرء ر�صائل بول�س  أنه عندما يقرا واحلق ا

الت������ي اعتمدته������ا الكني�صة يف وق������ت متاأخر 

فاإن������ه وبب�صاطة يتع������رف يف �صخ�س كاتبها، 

اأي بول�س، عل������ى غنو�صي �صوري عز نظريه. 

ناجيل  ول غرابة بعد ذلك اأن كانت بع�س الأ

غري الر�صمية/  املنحولة ت�صب غ�صبها على 

بول�س وعلى تلميذه الطبيب ال�صوري )لوقا( 

ربع������ة الر�صمية. ناجيل الأ أح������د الأ �صاحب ا

كم������ا ل ن�صتغرب من ناحي������ة اأخرى ال�صخط 

املوجود يف بع�س ر�صائل )يوحنا( املعتمدة يف 

جمموعة الكت������ب التي يتاألف منها ما ن�صميه 

ب�)العه������د اجلديد( عل������ى الغنو�صيني الذين 

ي�صميهم بالفرقة ال�صالة على تنوع مدار�صهم 

يام. يف تلك الأ

لقد وجد الفكر الروحي الديني ال�صوري 

_الراف������دي نف�صه، وقت ظه������ور امل�صيحية 

أ انت�صارها، يح������ارب على عدة  كدي������ن وب������دا

جبهات. اأولً الفك������ر الهليني )تداخل الفكر 

اليون������اين بالفك������ر امل�رصقي. وثاني������اً حماولة 

تهويد امل�صيحية النا�صئ������ة عن طريق ربطها 

بالعقائ������د اليهودي������ة كما ه������ي يف الكتابات 

التوراتية. والرابع رغبة هذا الفكر امل�رصقي 

أو ال�صوري -الراف������دي يف تبني ذلك الدين  ا

اجلدي������د )امل�صيحية( من خ������الل النظر اإليه 
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أنه وري������ث الرتاث الروح������ي- الديني  عل������ى ا

الوثني للمنطقة )بالد ال�صام والعراق(.

والذي يتعمق يف بح������ث تلك املواجهات 

أنها كانت يف الواقع مبثابة دفاع عن  يالحظ ا

مر ل  التاريخ وعن الهوية الذاتية واإن كان الأ

يبدو وا�صح������اً على النحو الذي نطرحه فيه 

أو املدار�س  يف هذا البحث. من اأهم احلركات ا

آنذاك ه������ي احلركة الغنو�صية  التي ظهرت ا

وىل  أو املعرفي������ة بكل تياراتها. والغنو�صية الأ ا

الت������ي �صبقت امل�صيحية بوق������ت قليل تاريخياً 

كانت طريق������ة يف التفك������ري ويف البحث عن 

التي������ار الغنو�صي  أما  ا اخلال�س الداخل������ي. 

أو الذي اعتنق اأ�صحابه امل�صيحية  امل�صيحي، ا

كدين، ف�صوف جن������د اأن اأ�صحاب هذا التيار 

قد حاولوا جاهدين رد امل�صيحية اإىل جذورها 

ال�صورية _الرافدي������ة ليبعدوها بذلك عن 

مر اأ�صحى يف  رث التورات������ي لدرجة اأن الأ الإ

الواقع مبثابة مواجه������ة مع الكني�صة النا�صئة 

رث التوراتي وربطت بالتايل ما  التي تبنت الإ

بني امل�صيحية معت������ربة اإياها )عهداً جديداً( 

باملرويات التوراتية )عهد قدمي(. ولقد كتب 

لهذا الجتاه اأن يتغل������ب ويدوم. بينما اندثر 

التي������ار الثاين )الغنو�صي( م������ع الزمن واإن مل 

يكن اختفى كلياً.

اإ�صارات

أو املنحولة  يف الكتابات امل�صيحية املحرفة ا

نعرث   Ecrits apocryphes chrétiens

قي كتاب ي�صمى »اأعمال يوحنا« على الن�صيد 

التايل الذي، وح�صب الكتاب، ين�صده »ي�صوع« 

مع تالمذته وهم يرق�صون ونلمح يف الن�صيد 

ظالل الغنو�صية كما تو�صح املقاطع التالية:

»اأريُد اأن اأح�صل على اخلال�ص

خرين. واأن اأحمل اخلال�ص اإىل االآ

اأريد اأن اأترر واأن اأُحّرر.

)...(

اأريد اأن اأتوحد واأريد اأن اأوّحد.

لي�ص يل بيت وعندي بيت.

اإياك اأن تف�صي اأ�رشاري.

َمن اأنا �صوف تعرف ذلك عندما اأم�صي.

ن لي�ص هو اأنا. ما ترونه يف �صخ�صي االآ

ماال تعرفه اأعلّمك اإياه.

رواح املقد�صة اأن تن�صجم معي«. اأريد لالأ

❁    ❁    ❁

ويف اإجنيل »حواء« املنحول جند اإ�صارات 

اإىل اأن احلية تك�صف حلواء يف اجلنة عن ما 

أّي الغنو�س. ي�صمى ب�»املعرفة« ا

❁    ❁    ❁

يف اأجني������ل »فيليب�������س« املنح������ول هناك 
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مقاط������ع جند فيها امل�صي������ح يك�صف لفيليب�س 

املعرفة ال�رصية /الغنو�س/:

»ال���رب ك�صف يل م���ا ينبغي عل���ى الروح 

قول���ه عندم���ا ت�صع���د اإىل ال�صم���اء، وكي���ف 

ينبغ���ي عليه���ا اأن جتي���ب عل���ى كل الق���وى 

ال�صماوية«.

❁    ❁    ❁

هناك ت�صاب������ه يف نقاط كثرية بني اإجنيل 

»يوحن������ا« املعتمد، واإجنيل »توم������ا« املنحول 

ناجيل املنحول������ة غنو�صية.  أ�ص������د الأ )وه������و ا

واملرجح اأن جماعة »يوحنا« وجماعة »توما« 

أث������رياً متبادلً حيث  يف �صوري������ة قد تب������ادل تا

نق������راأ يف اإجنيل »توما« كالماً غنو�صياً يقوله 

امل�صيح للتالميذ:

»اإن �صاألوكم من اأين اأتيتم فقولوا:

ق���د جئنا م���ن الن���ور. م���ن امل���كان الذي 

انبثق منه النور.

نحن اأبناء النور«.

املراجع:

.Le Dieu séparé. Les gnostiques :له �ملتعايل �لإ  -

.Un enseignement gonstique :در�س غنو�شي  -

.En quête de la Gnose :لبحث عن �لغنو�س�  -

.Ecrits apocryphes chrétiens :لكتابات �مل�شيحية غري �لر�شمية�  -

ناجيل غري �لر�شمية مثل: و�لكتاب يحتوي على �لأ  -

�شافة �إىل كتب �أخرى. �إجنيل توما. �إجنيل بطر�س. كتاب �لقيامة/ و�إجنيل مرق�س �ل�رشي. بالإ

وه���ي �لكتاب���ات �لت���ي ع���رث عليه���ا يف منطقة جنع حم���ادي يف م����رش وتعت���رب مبثابة مكتب���ة غنو�شية 

�شورية.

ول �مليالدي. وتعود يف �أكرثها �إىل �لقرن �لأ

.L'ésotérisme :لباطنية�  -

.Histore des religions et des idées religieuses :فكار �لدينية ديان و�لأ تاريخ �لأ  -

�شافة �إىل مر�جع متعددة كثرية. بالإ

¥µ
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-1-
أنه مل  �ص������در ديوان �صفيق جربي )1897-1980( بعد وفاة ال�صاعر، ويبدو ا

ي�صتوف مانظم ال�صاعر جميعاً؛ فف������ي كلمة املجمع )�س13(: »وياأمل املجمع 

ق من �صعر  اأن تكون طبعة الديوان الثانية اأمت واأوفى، قد �ُصمَّ اإليها كلُّ ما تفرَّ

ال�صاعر يف ال�صحف واملجاّلت مما مل يرد بني دفتي هذا الديوان«.

   

َحدْيُث الَقمر

قوياء ت�سخري العلم جلربوت الأ

اأديب وناقد واأ�صتاذ جامعي.

العمل الفني: الفنان �صادي العي�صمي.

❁

˜

❁
ااأ.د. حممد ر�ضوان الداية.د. حممد ر�ضوان الداية
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وكان اإخ������راج الديوان عماًل ذا اأهمية يف 

تق������دمي اأحد �صعراء ال�ص������ام اإىل القراء، ويف 

تثبي������ت ال�صاعر يف مكانه ومكانته من حركة 

دب )ال�صع������ر خا�ّص������ة( يف القطر العربي  الأ

ال�ص������وري/ ويف جالء جوانب م������ن �صخ�صّية 

�صفي������ق جربي التي حتتاج اإىل درا�صة مو�ّصعة 

أو  معمقة متاأنية ل تكتفي بالكلمات العجلى ا

العر�س ال�رّصيع. 

أ�������رصف على الديوان: طبعاً و�رصحاً  وقد ا

ن  �صتاذ ق������دري احلكيم، وكان ممَّ وترتيباً الأ

علّمني يف الّدرا�صة الثانوية، وممن حّبب اإيّل 

دب واأهله. الأ

والّدي������وان، عل������ى اجلهد الكب������ري اّلذي 

�صتاذ احلكيم ما يزال يحتمل اإعادة  بذل������ه الأ

الّنظر: م������ن اإ�صافة، و�رصح، وربط عالقات، 

وتبي������ان منا�صبات بع�������س الق�صائد لو اأمكن 

احل�صول على ذلك من ال�صحف والدورّيات، 

ومذكرات زمالئه، وكتابات تالمذته..اإلخ.

وقد حظ������ي الّدي������وان مبقّدم������ة ح�صنة 

ج������ّداً من الّدكتور �صكري في�صل الذي اأدرك 

داب  ال�صاع������ر �صفيق جربي عمي������داً لكلية الآ

حني كان هو ع�ص������واً يف هيئة التدري�س من 

ق�صم اللغ������ة العربي������ة. وقد اهت������م الدكتور 

في�صل –الذي فهمنا على يديه دقائق ال�صعر 

دب �صعراً ون������رثاً- بهذا  وعرفنا حقيق������ة الأ

الّدي������وان، وجعل مقّدمت������ه املعنونة: )�صفيق 

جربي، ال�صاعر وال�صع������ر( خال�صًة للّدرا�صة 

الفّنية.

وىل الت������ي عرفت  ومل تك������ن املقدم������ة الأ

ب�صفيق جربي )�������س7- �س9( كافية وهي ل 

تغن������ي القارئ، ول ت�صب������ع ف�صوله، ول تقّدم 

لل�صاع������ر مبا ينبغي حتى يكون ذلك التقدمي 

عون������اً للقارئ على الدخ������ول يف مو�صوعات 

الدي������وان وق�صاياه، يف طري������ق معّبد، كرثت 

أنارت قناديله.. �صواه، وا
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عا�������س �صفي������ق جربي يف رح������اب دم�صق 

والغوطتني، وهو يف تنقله يف ال�صام اأو خارج 

أو �صيف، فهو  ال�ص������ام مل يكن اأكرث من زائ������ر ا

منغم�������س يف البيئة ال�صامي������ة ملتفت اإىل كل 

�صيء فيها بعني املقي������م الذي يرى ال�صغرية 

والكبرية، وروؤية الفن������ان الذي يلمح ما ي�رص 

������ت روحه- مثل  ول يغفل عّم������ا يوؤمل. وت�صبعَّ

كل �صامي، عرب������ي، بالوطن وما فيه، وبحّبه 

والنغما�������س فيه، والدفاع عن������ه، والت�صدي 

خل�صومه. ودائ������رة الوط������ن ال�صغري تنفتح 

تلقائي������اً عل������ى الوط������ن الكبري ب������ال فوا�صل 

بينهما، فال حدود عنده ب������ني ال�صام و�صائر 

بالد العرب �رصقاً وغرباً.
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أزمان������اً متالحقة ودولً  واأدرك ال�صاع������ر ا

أي������ام الدول������ة العثمانية وقد  خمتلفة: م������ن ا

�ص������ارت رهينة جماعة )الحت������اد والرتقي( 

�صيئة ال�صمعة يف التعامل مع العرب، اإىل عهد 

ال�صتق������الل )واإن كان ذلك يف اإقليم �صيق ل 

مل والوعد(  يف دولة عربية كربى كما كان الأ

اإىل زمان النتداب الفرن�صي. واأدرك اجلالء 

عن القطر ال�ص������وري، ودولة ال�صتقالل مرة 

اأخرى، والوحدة بني قطري م�رص وال�صام..

وعا�������رص حروباً خمتلف������ة: اأدرك احلرب 

أّول ال�صباب وعاي�س  وىل وهو يف ا العاملي������ة الأ

احلرب الثانية، وعا�س ماأ�صاة �صياع فل�صطني 

)اأكرث فل�صطني( وم������ا كان وراءها يف 1956 

و1967 و1973، وع������رف اأخب������ار مي�صل������ون 

واأ�رصاره������ا وحركة اجلهاد الوطني يف الثورة 

ال�صورية الكربى.

وكان طوال حياته م�صغولً بالقراءة والّدر�س 

ألي������ف، م�صغوف������اً  والبح������ث، والّتعلي������م، والتا

بنظم ال�صعر، ولكنه مل يكن مكرثاً، فقد عا�س 

نحو 83 عاماً، ودي������وان �صعره املطبوع لي�س 

بالديوان الكب������ري )نحو 400�صفحة( وتفتقد 

حداث كثرية كان  أ�صعاراً جتيء اأ�صداء لأ فيه ا

ميكن له اأن ينظم فيها �صعراً، لو واتاه خاطر 

أو وج������د من نف�صه اإلي������ه مدخاًل..  ال�صع������ر، ا

ولزم العناية باللغة العربية من �صغره، ونال 

ع�صوية جممع اللغ������ة العربية يف �صنٍّ مبكرة 

�صنة 1926.

ومل ي�صته������ِو ال�صاع������ر مو�صوع������ات كثرية 

كان ميك������ن اأن تك������ون م������اّدة ل�صع������ر ينظمه 

)ق�صيدة اأو مقطوعة( كالذي �صنعه �صديقه 

مع������روف الر�ص������ايف. ف������اإن الّر�ص������ايف نظم 

يف معظ������م اخرتاعات الع�������رص احلديث من 

دوات والكت�صاف������ات مثل املذياع  لت والأ الآ

واملنطاد والطائرة وال�صيارة والهاتف والربق 

اروخ.. اإىل غري ذلك من املحدثات التي  وال�صّ

ن�صان من نتاج احلركة العلمّية  ا�صتفاده������ا الإ

الوا�صعة يف الغرب.

غري اأن �صفيق ج������ربي وقف عند التفات 

بع�س ال������دول املتقدمة اإىل م������ا ُعِرف با�صم 

قم������ار التي  »غ������زو الف�ص������اء« من �صن������ع الأ

ر�������س واملركبات التي خرجت  تدور حول الأ

ع������ن نطاق اجلاذّبي������ة وو�صل������ت اإىل القمر، 

وانك�صاف �رّص القمر للعلماء.. ومّر على بع�س 

خمرتع������ات الع�رص م������روراً عار�صاً ملنا�صبات 

أو ت�صب فيها. توافقها، ا
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لفت العلم نظر ال�صاعر، واأعجبه ا�صتفادة 

أ  ن�صان من نتائج العلوم وتطبيقاتها، ونقرا الإ

له يف ق�صي������دة )خيال الغد( التي نظمها يف 



قوياء َحدْيُث الَقمر... ت�صخري العلم جلربوت الأ

12� العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

19 رم�صان 1336 )ما بني 1918-1917( 

قوله:

��الٍت ِج�����ص��ام��ًا �����ُل امل�����رُء ُم��ْع�����صِ ذلَّ

���َق���اِل ب����ذك����اٍء يف َع���ْق���ِل���ه و����صِ

خ����رق اجل�����ّو ك���ال���ري���اح ف��ب��اَت��ْت

اأوج���اِل يف  م��ن��ُه  اجل���ّو  ����ُر  اأن�صْ

وت����رام����ت ب���ه ال���ب���ح���اُر وج��ال��ت

ُف���ل���ك���ه يف امل����ي����اه ك�����لَّ جم����اِل

وت��ن��اج��ى ع���وامل ال�����رشق وال��َغ��ْر

ِب وما �صّدوا خيلهم يف ارتاِل

مل َيُفْتهم �صوى الوقوف على الَغْي�

����������������ِب، وع���������ل���������ُم ال�����غ�����ي�����وب 

���������ص��������ع��������ب امل������������������ن������������������اِل!..

ن�صان من العقل والعلم،  فقد ا�صتفاد الإ

واخرتع هذه املخرتعات اجلديدة: الطائرة 

الت������ي تخرتق اجلو والب������وارج والغوا�صات 

التي جت������وب واملحيطات والهات������ف والربق 

ال������ذي ق������ّرب امل�صافات.. وق������ال على �صبيل 

ن�صان  الّدعابة املمزوج������ة باحلرية: مل يبق لالإ

اإل اأن يخرق الغيب..

ومل يق������ف عند ه������ذه املخرتع������ات، وما 

ي�صابهها يف ق�صائد مفردة.. وانتظر حتى اإذا 

نظر اأهل العلم –وال�صيا�صة والع�صكرية- اإىل 

فق، وارت������ادوا الف�صاء ونزلوا على القمر  الأ

جناز  كان لل�صاعر اأكرث من وقفة. اإن هذا الإ

العلمي مده�س حقاً. و�صنقف عند مطالعته 

يف تلك امل�صاألة، ومعاجلته لها.

وهذه املنج������زات من نت������اج العلوم: تدّل 

ن�صان، ولكّنها يف الوقت نف�صه  عل������ى تقّدم الإ

ن العلم ونتاج������ه ي�صّخر من القوى  م�صكلة لأ

الُعظمى مل������ا فيه م�صلحتهم ول������و كان على 

ح�صاب النا�س )يف الدول الفقرية وال�صعيفة 

أو امل�صت�صعفة(: قال مثاًل: ا

هالُك َمْطَمُحها بئ�ص العلوُم اإذا االإ

فليَت َمْن علموا يف اخَلْلِق ما َعِلُموا!
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مبخرتٍع نْفنى  اأن  العلم  اأغ��اي��ُة 

من ال�صواريخ يف نريانها الَعدُم؟!

وال������دول القوي������ة تقهر بالعل������م ونتائجه 

�صعوباً ورجالً:

اأزاح��وا رج��ااًل عن ديارهُم فكم 

َجا اخِلَيُم؟ فهل حوتهم على ُجنح الدُّ

مرابعهم يف  �صعوبًا  اأب���ادوا  وك��م 

َمُهْم يف العلم: هل َرِحُموا؟ ْل َجَهنَّ َف�صَ

ويف ق�صيدته )هكذا الدنيا( يرفع �صوته 

حمتج������اً على العلوم حني تك������ون و�صيلة –اأو 

�صبياًل- للدمار:

���ص��الاًل اإال  ال���ع���ل���وُم  ت���زدن���ا  مل 

خ�����ص��ارا واإاّل  ال���ه���دى  ���ص��ب��ي��ل  يف 

ه���ك���ذا ال���ع���ل���م ل���ل���دم���ار ���ص��ب��ي��ٌل

ال���دم���ارا ي���ج���ّر  اأن  ال���ع���ل���ُم  َك������ُرَ 

يقول: العلم احلقيق������ي ل يكون معه اإل 

اخلري، واملراد: اأخالقي������ة امل�صتغلني بالعلم، 

�صل ل يرتبط بال�رّص اإل اإذا  واإّل فالعلم يف الأ

أراد املخرتع اأن يوظفه يف ذلك. ا

❁    ❁    ❁

ومثلما �صغل �صفيق جربي بالعلم، ورجا اأن 

يكون العلم يف خدمة الّنا�س على طرق اخلري 

ن�صانية بحث عن احلقيقة، وراأى  والفائدة الإ

أنها  –من خالل املطالعة واملراجعة والتاأمل ا

مقه������ورة اأو مغيبة، وه������ذا لي�س يف م�صلحة 

ن�صان: قال مثاًل الإ

�صّعُتها اأَ َوْيَح احلقيقة كم غابت 

حِب كما يغيُب �صعاع ال�صم�ِص يف ال�صُّ

ف��م��ا ي���ل���وُح ل��ه��ا ن�����وٌر ِب���َداِج���َي���ٍة

َجِب اللَّ من  �صوٌت  لها  َي��ِب��نْيُ  وال 

طالْت من الباطِل اجلّواب َجْوَلُته

غالل مل َيُجِب واحلقُّ يف ِذّلة االأ

ف�صوت احل������ق �صائع يف غمار ال�صجيج 

الذي يحيط به، ويذهب باأقواله اأدراج الرياح 

والباطل هو املت�صّدر القاهر، واحلق يف قيد 

وذّل!..
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أكتوبر(  ول )ا �صهد العامل ي������وم 4ت�رصين الأ

�صنة 1957 حدثاً علمياً عظيماً، وهو اإطالق 

الرو�س لقمر �صناعي �صموه )�صبوتنك 1( طاف 

ر�س، وخ������رج النا�س لياًل لي�صاهدوا  حول الأ

ماء.. كرة �صغرية لمعة يف كبد ال�صَّ

مري������كان )الوليات املتحدة(  ومل يلبث الأ

اأن اأطلقوا قمرهم )الك�صاف1( يف 31 كانون 

الثاين )يناير( �صنة 1958.

مريكان  وا�صتمر الت�صابق بني الرو�س والأ

يف جمال »غ������زو الف�صاء« �صحيح اأن امل�صاألة 

يف اأ�صله������ا علمية، ولكّنها كانت يف حقيقتها 
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انعكا�ص������اً لل�رصاع بني الدولت������ني الُعظميني 

الع�صكري������ة  ه������داف  الأ وب������رزت  آن������ذاك(  )ا

وال�صرتاتيجي������ة، وكان للجان������ب الّدعائ������ي 

أي�صاً.. ففي 12  أثر مهّم وب������ارز ا عالم������ي ا الإ

ني�صان 1969 طاف الرو�صي يوري غاغارين 

ر�س، ويف 20 متوز  )1934-1968( حول الأ

م������ن ال�صنة نف�صه������ا و�صل ني������ل اأرم�صرتوجن 

مريكي وزميله اأدوين اأولدرين اإىل القمر،  الأ

ونزلوا على �صطحه، وجال������وا، ون�صبوا علم 

بالده������م )ه������ل و�ص������ل النف������وذ اإىل الف�صاء 

اخلارج������ي؟( واأح�������رصوا م������ن ترب������ة القمر 

و�صخوره ما ي�ص������ّح اأن ن�صميه هدية ثمينة. 

أمث������ال اأهل ال�صام »يا  وم������ن الطريف اأن يف ا

رايح َعاجلبل جيب معك حجر« اأي ل تدخل 

دارك، اأو ل تع������د اإىل اأ�صحابك من �صفرتك 

دون تذكار �صغري، ولو كان حجراً �صغرياً..

حداث »الف�صائية« �صدى  وكان له������ذه الأ

يف �صع������ر �صفي������ق ج������ربي، ويف ديوانه ثالث 

حداث: ق�صائد ذات عالقة مبا�رصة بتلك الأ

والقمر(،  ر�������س  الأ )ب������ني  ق�صيدة   -1

نظمها يف 1 حزيران 1959.

وق�صيدة )غ������زو الكواكب(، نظمها   -2

يف ني�صان 1971.

ر�������س واملريخ(  وق�صي������دة )بني الأ  -3

أنه������ا تنبع من  وه������ي غري موؤرخ������ة. وظاهر ا

منابع الق�صيدتني ال�صابقتني.

وهناك انعكا�صات لق�صّية الف�صاء وغزوه، 

ناعي������ة يف بع�������س الق�صائد  قم������ار ال�صّ والأ

أو عل������ى وجه غري مبا�������رص، كالذي  مبا�������رصة ا

جنده يف ق�صيدة )هكذا الدنيا(

عج������اب بنتائج العلم  �صاف������ة اإىل الإ وبالإ

ناعي������ة، وغزو  قم������ار ال�صّ اخلط������رية يف الأ

الف�ص������اء والنزول على القمر فاإن ال�صاعر ل 

ين�صى مواقف������ه الثابتة من لوم الدول القوية 

ن�صان اإذ ت�صيء ا�صتخدام  التي ت�ص������يء اإىل الإ

العلم، والتي تطم�س احلقيقة واحلق، وجتول 

أُفق الباطل. يف ا

ولكي يعطي نف�صه مداها، ويف�صح لقلمه 

التعب������ري عما يريد، اأدار ح������واراً مطولً بني 

ر�س  آخ������ر بني الأ ر�������س والقمر، وحواراً ا الأ

فالك(  واملّري������خ، وكان هو املحاور ل�)ُغزاة الأ

�صلوب  وق������د ا�صتط������اع من خ������الل ه������ذا الأ

احل������واري اأن ي�ص������ف، ويح������اور، ويعج������ب، 

وياأ�صف، ويعتب، يف وقت واحد، وبقدرٍة منه 

على اإطالة النَّف�س، وت�صقيق ُوجوه الكالم!
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ر�س والقمر( يتحدث  يف ق�صيدة )بني الأ

ر�س ثالثاً؛  أربع مرات، وتتح������ّدث الأ القمر ا

ويكون ه������و ُمفتت������ح احلوار، وه������و خامته. 

فالق�صية اإذن انتباه ملا يف الكون القريب من 



قوياء َحدْيُث الَقمر... ت�صخري العلم جلربوت الأ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   1322008

ر�س ملا ي�صنعه بع�������س اأهلها من اخرتاق  الأ

اأجواز الف�صاء وزحفه������م على القمر، وعلى 

غريه احتمالً:

ر�س( - يقول القمر )يخاطب الأ

ماء فَهل مايل ومالك تغزين ال�صََّ

عُب؟! مَي�صي بك اجِلّد اأَم مي�صي بِك اللَّ

�صاخرًة ف���الك  االأ اإىل  اأتزحفني 

اخَلَبُب �صريه  اأدن��ى  الّريُح  كاأنك 

فالك �صوراً اإن�صانية حّية: - وتكت�صب الأ

ف��م��ا ت���ق���ّر ع��ل��ى اأك���ب���ادن���ا م��ه��ٌج

والي���ق���ّر ع��ل��ى اأج��ف��ان��ن��ا ُه���دُب!

خّلي الكواكب ال تغزي مناكبها

فال�صم�ص واجفٌة وال�صهب ت�صطرُب!

ر�������س على القم������ر، وقد جعل  وت������رّد الأ

خرية الظاهرة  ال�صاعر يف رّدها قدر من ال�صُّ

ر�س ر�صماً  واملبطنة حني ر�صم حال �صكان الأ

أب������ا احُل�ْصن(  معجباً: ق������ال خماطباً القمر )ا

ر�س: على ل�صان الأ

ن ال تقلْق لغزوتنا مهاًل اأبا احُل�صْ

َلُب!! فلي�ص يف غزونا نهٌب وال �صَ

ر�ص من ظماأٍ مايف مرابعنا يف االأ

وال�صغُب.. ج��وٌع  اأفقنا  على  وال 

مهاًل فال جتزَعنَّ اليوم اأن �صَمخت

بنا ال�صواريخ ال تاألو وال جِتُب..

ر�س، غري مقتنع  - ويرد القمر عل������ى الأ

بالكالم املع�صول منه������ا، وي�صف حال �صكان 

القمر والكواكب )على تخيل وجود خملوقات 

ب�رصية(:

ذى عّنا فال بَلغْت يا اأر�ُص ُكّفي االأ

مّنا رجالك: ال ط��اُروا وال ركبوا

ر�س ب������اأن الق�صي������ة �صلة  - وحتت������ج الأ

فالك، وكل ما هنالك  ر�س والأ طيب������ة بني الأ

جميوؤها )باأهلها( مع نور العلم:

جئنا اإليكم بنور العلم فاقتب�صوا

دُب!.. فما الر�صالة اإال العلُم واالأ

- ويرجع ال�صاعر مبوقفه من العلم على 

فالك )املتوهّمون(  ل�صان القمر: ف�ص������كان الأ

يوظف������ون العلم خلري اخلل������ق، ولي�س ملا فيه 

�رصرهم!..

ف��م��ا ن������رّوع ق���وم���ًا يف م���اآِم���ِن���ه���ْم

قد ياأمُن القوُم اإن جاوؤوا واإن ذهبوا

أبيات ال�صاعر على ل�صان القمر  - وتكرث ا

يف هذا اجلانب:

ال نفجُع الطرَي يف وكن اإذا هداأت

الّزَغُب؟ اأفراخها  على  يرفُّ  اأَما 

اإن رت��َع��ْت يف ظله غنٌم وال��ذئ��ب 

فلي�ص يعدو به يف اإثرها الّطلُب!

خّلي النجوم وخّلي ال�صم�ص اآمنًة

والهرُب؟! زاحمِت  اإذا  املفّر  اأي��ن 
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- ث������م قال م�صرياً اإىل الكلبة )ليكا( التي 

أر�صلت يف رحلة ف�صائية اختبارية: ا

يحملها اروُخ  وال�صّ كالبك  َعَوْت 

يرتعُب! ال���دّري  كوكُبنا  ف��ب��ات 

ر�س،  - ويط������ول كالم القمر يف حوار الأ

وي�صل ال�صاعر بحديثه على ل�صان القمر، اإىل 

دباء  أل�صنة الأ مداعبات جرت يف حينه على ا

وال�صعراء من اإف�صاد حقائق العلم عن حقيقة 

القمر على ال�صعراء خيالهم القمري:

لهُم اأهل الفن �صحرهُم كم كنُت اأُ

ْحُر ما ال َيْفَعُل الِعَنُب فيفعل ال�صِّ

�ص������ارة بالعنب اإىل ال�رّصاب امل�صكر  - )والإ

الذي يطلق اخليال؟( 

ل���وال ���ص��ي��اٌء ي��ه��ّز ال��ف��ن رون��ق��ه

يف �صيغة ال�صعر ما �صاغوا وال كتبوا

ث������م لي�صتفيد ال�صاعر م������ن الراأي القائل 

ر�س اإن القمر  )بح�صب علماء الفلك وعلم الأ

حقاب  ر�س، ثم انف�صلت يف الأ قطعة من الأ

القدمية:

كّنا كغ�صنني ما�ص العود بينهما

ُب حتى افرتقنا، فهذا العود ُمْقَت�صَ

- )كاأن القم������ر ف������رع م������ن �صج������رة هي 

ر�س(!.. الأ

ويعل������ن ال�صاع������ر، عل������ى ل�ص������ان القمر، 

ا�صت�صالمه، واإعط������اء طاعته، وكل ما يطلبه 

ذى وعدم ت�صخري العلم  هو الّرفق، وك������فِّ الأ

لهالك النا�س واإيذائهم واإفقارهم وا�صتالبهم 

ثم يعّقب:

م���ا ت��ف��ع��ل��ني ب��ع��ل��ٍم م���ن ع��واق��ب��ه

َخ����ِرُب؟ ب��ع��ده  ورب����ٌع  ي�صيُل  دٌم 

تف�ْص من وراء العلم غبطتنا اإن مل 

ال كان علٌم وال طالت به اخُلَطُب!..
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ر�س  ق�صي������دة �صفي������ق ج������ربي )ب������ني الأ

اإىل  بالقيا�������س  ق�ص������رية  ج������اءت  واملّري������خ( 

الق�صي������دة ال�صابق������ة، وه������ي ح������وار متخيل 

ر�س هنا موقف  ب������ني هذين الكوكب������ني. ولالأ

يختل������ف ع������ن موقفها يف )حدي������ث القمر(. 

بنائها اأن  ر�س ترجو املري������خ اأن يف�صح لأ فالأ

ولده������م واأ�رصهم يف  يجدوا م������الذاً لهم ولأ

رحاب������ه، فقد �صاقت بهم احل������ال، واأ�رصفوا 

أنف�صهم، ل�صتعمالهم )العلم( على غري  عل������ى ا

وجوهه اخلرّيه، وت�صخريه������م اإّياه ل�رصورهم 

ونزواتهم و�صهواتهم!!..

ب���رار االأ عي�صة  ق��وم��ك  اأيعي�ص 

ن����ه����ار؟ ب���ني اجل���ن���ان وداف������ق االأ

اف�����ص��ْح ل��ق��وم��ي يف دي����ارك اإن��ه��م

�صئموا احلياَة على جواء دياري!
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اأهُلها تناثر  قد  ح��روب��ًا  �صئموا 

م���ط���ار ف����وق ال������رتاب ت��ن��اث��ر االأ

�صحذوا املدارك يف اخرتاع �صالحهم

وت��ن��اف�����ص��وا يف ج��ل��ب ك���ل دم���ار

ن���ع���م���ة ورف����اه����ٍة ف���ق���وّي���ه���م يف 

����ص���ق���وٍة وَب�������واِر و���ص��ع��ي��ف��ه��م يف 

حلريقهم و�صيلة  العلوم  جعلوا 

اأف�����ال ت����رى اإح���راق���ه���م ب��ال��ّن��ار؟

ويفاجئك �صفيق جربي بعد هذا الت�صوير 

الواقعي، الب�صع، بعبارة فيها منا�رصة )ال�صلم( 

وىل التي  والرتوي������ج له؛ ولي�صت ه������ي املرة الأ

يدافع فيه������ا ال�صاعر عن ال�صل������م يف مقابل 

طغي������ان الدول الك������ربى بقواه������ا الع�صكرية 

ور�صاميلها املالية ونفوذها القاهر:

ب�����رار اأك������ر ن��ع��م��ٍة ���ل���م ل�����الأ ال�������صّ

ال��ُف��ّج��اِر على  قا�صيٌة  واحل����رُب 

وه������و ي������رى اأن عاقبة ه������وؤلء املف�صدين 

وخيم������ة واإن ك�صب������وا يف جولتهم العدوانية، 

أي�صاً اأن الدنيا  ال�صتغاللية، الظاملة.. ويرى ا

ف�صاد القاهر املنظم �صيجعل  يف ظل هذا الإ

ر�س ينتك�ص������ون، وي�صبحون يف حال  اأهل الأ

بع�������س ال�صع������وب البدائية )الت������ي انتك�صت 

اأحوالها باجلهل والنقطاع عن النا�س(:

ف��ك��اأمن��ا ال��دن��ي��ا ب�����اأول ع��ه��ده��ا

ال��غ��ار يف  اأو  ال��ك��ه��ف  يف  وك���اأّن���ن���ا 

غاياُتها َغ��َدْت  اإذا  العلوُم  بئ�ص 

ف��ك��ار! االأ و�صقوة  ال�صعوب  م��وت 

- وعل������ى رغم كل ما �صب������ق، وغريه مما 

أبناء  أب������ى املريخ اأن يج������يء اإليه ا أنا، يا اجتزا

ر�س ب�رصورهم: الأ

ع���داوٍة ���ص��ف��اُت  معاجمنا  يف  م��ا 

���������رشار ع����ن ال������ع������داوة اآي��������ُة االأ

ر�س بحج������ة املريخ وترجع  - وتقتن������ع الأ

ر�������س، وتدعوهم اإىل  أبناء الأ بالالئمة على ا

التخل������ي عن حم������اولت ا�صتعم������ار الكواكب 

خرى: الأ

اأ�صتارها واتركوا  الكواكب  خّلوا 

���ص��ت��ار؟.. االأ ه��ا ك�صٌف عن  َي�����رُشُّ اأَ

اإق����ب����ال����ِه امل�����ّري�����خ يف  ف��ل��ي��ن��ع��م 

دباِر!.. ر�صِ يف االإ َق اأهُل االأ ولَي�صْ

وهذه الق�صيدة غ������ري موؤرخة، لكنها، يف 

ر�س  تقدي������ري، جاءت بعد ق�صي������دة )بني الأ

ر�س  والقمر( فموقف ال�صاعر )كما اأنطق الأ

يف الق�صيدت������ني( خمتلف كث������رياً، وقد دخله 

هنا كث������ري من التاأمل، وكثري م������ن الياأ�س من 

اأعم������ال الدول الكربى م������ن ت�صخري العلم يف 

ال�صيطرة على »مقّدرات« الب�رص، ويف كل ما 

ثام. يجلب ال�رصور والأ
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وق�صي������دة )غزو الكواك������ب( املوؤرخة يف 

)1971( مت�صقة املقا�صد مع ق�صيدة احلوار 

أ الق�صيدة بهذين  ر�������س واملريخ؛ وتبدا بني الأ

البيتني:

فالِك تزدحُم ما للغزاة على االأ

م����ٌل اأن غ��ّرُه��م ُح��ُل��م؟ ُه���م اأَ اأَج���رَّ

اآِثِمهْم اآث��اِم  ر���صُ من  االأ اأ�صاقت 

اأمل َيرْوا كم َجَنْوا فيها وكم اأثموا؟..

فال�صاع������ر متلب�������س مبوقفه ال������ذي �صار 

وا�صح������اً اإن العلم ي�صبح �������رصاً عظيماً حني 

ن�صان اإىل ما فيه �رصر الب�رص،  ينح������رف به الإ

و�صيطرة القوي عل������ى ال�صعيف، وا�صتغالل 

�صعب ل�صعب اآخر ب������ل ل�صعوب اأخرى.. ومن 

أثر يف نف�س  فاق ا هنا مل يعد لده�صة اخرتاق الآ

ال�صاع������ر؛ ولو قدر ل������ه اأن ي�صعد يف اإحدى 

مركبات الف�صاء.

وي�صتفي������د ال�صاعر من املعلومات الفلكية 

الكث������رية الت������ي �صارت ب������ني ي������دي القارئ، 

ر�س ذّرة هباء )بالقيا�س  وم�صاهد التلفزة. فالأ

اإىل الكون العظي������م( و�صم�صنا هي جنم لي�س 

م������ن النجوم الكب������رية، وجمّرتن������ا كلّها )درب 

التبانة( نقطة �صغرية يف ف�صاء الكون الذي 

في������ه ماليني املج������ّرات. وكاأن ال�صاعر يقول 

ن�صان: مْن اأنت؟ وماذا ت�صتطيع اأن ت�صنع  لالإ

وه������ذه هي حالك وقدرات������ك يف هذا الكون 

الف�صيح:

ما اأعظم الكوَن! َمْن يدري جماهله؟

مم! حقاُب واالأُ �صاعت على وجهه االأ

ه طرفًا َهْب اأدرك��ْت هّمٌة من �رِشّ

األي�ص َتْغنى على اأطرافه الِهَمُم؟

اأُمنتهى الكون �صم�ٌص ن�صت�صيء بها

ما �صمو�ٌص وراء ال�صم�ص ت�صطرُم؟ اأ

- بل الكون وا�صع، ونحن منه على طرٍف 

ق�صّي!

- والق�صي������ة ماثل������ة يف ه������ذه الق�صيدة 

أم �صبب دمار؟ أي�صاً: العلم و�صيلُة حياة ا ا

هالُك َمْطَمُحها بئ�ص العلوُم اإذا االإ

فليَت َمْن َعِلُموا يف اخَلْلِق ما َعِلُموا

متى َنرى اخللق يف �صلطان دولتها

ت�صي الليايل وقد لّذوا وقد َنِعُموا؟

مبخرتٍع نفنى  اأْن  العلم  اأغ��اي��ة 

من ال�صواريخ يف نريانها الَقَدُم؟

عٍة فالِك عن �صَ اأُينفق املال يف االأ

�ص ال ُنعمى وال ِنَعُم؟ والنا�ص يف البوؤ

أَْن ق������ال؛ وهو بيت الق�صيد كما كان  اإىل ا

يقال

غزو الكواكب ك�صف العلم ظاِهرُه

واهلل يعلُم ما اأْنَفْوا وما كتموا!..
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ا�صتم������ر هاج�������س غزو الف�ص������اء مالزماً 

ال�صاعر، وقد وقف منه موقفاً علمياً اأخالقياً 

مع������اً. واأ�صاف هنا �صيئاً م������ن فل�صفة احلياة 

يف ق�صيدة نظمها �صنة 1979 عنوانها )بعد 

ن�صان للف�صاء، وقال  الثمانني( وذكر غزو الإ

يف تاأمل ل يخلو من فل�صفة �صخرية هادئة:

قبابها وراء  فهل  ماَء  ال�صَّ نغزو 

اأم������ٌل مي���ي���ُل ب��ن��ا ل���غ���زو ق��ب��اب؟

- )ه������ذا م������ن قولهم: القب������ة ال�صماوية. 

أّن الكون كما يق������رر علماء الفلك  ومعل������وم ا

مكّور(.

اأف��الك��ه��ا يف  ال��ع��ي�����ص  اأن  اأت���ظ���ّن 

ع��ج��اب؟ ب��االإ ال��ع��ني  ي��ق��ّر  عي�ص 

اأت����رى احل��ي��اة ط��وي��ل��ًة يف ظّلها

حقاِب؟ طواًل يزيد على مدى االأ

اأ�رشارها كثيفة  ال�صماء  ُحجب 

هيهات ُتدرُك �رِشَّ كّل ِحجاِب!..

❁    ❁    ❁

لقد م������ّر ال�صاعر بده�ص������ة اجلديد من 

آف������اق الف�صاء القريب، ثم  ن�صان ا اخرتاق الإ

تبل������ورت يف فكره الق�صي������ة: العلم احلقيقي 

ن�ص������ان، والعل������م اخلبيث هو  ه������و النافع لالإ

قوياء الظامل������ون لل�صيطرة  الذي ي�صخ������ره الأ

عل������ى ال�صعاف املظلوم������ني. والعلم مو�صول 

خالق(. بالأخالق )باملعنى العام املطلق لالأ

- ويبدو �صفيق جربي يف ق�صائده املذكور 

أثناء ق�صائد اأخرى وكاأنه: ويف اإ�صاراته يف ا

- ع�ص������و يف اإح������دى جمعي������ات حماية 

البيئة؟

- ومن دعاة ال�صلم العاملي؛

ن�صان يف  أن�صار حق������وق الإ أ�صّد ا - وم������ن ا

أنح������اء العامل دون النظر اإىل عن�رص اأو جن�س  ا

أو دين؛ ا

ويب������دو ال�صاع������ر يف موا�ص������ع كثرية من 

أن������ه متثل  ق�صائ������ده املذك������ورة، وغريه������ا وكا

�صخ�صية »التاريخ« الذي �صيحاكم تلك القوى 

الغا�صم������ة، ويحا�صبها على جرائمها »يف حّق 

ن�صاني������ة« وياأ�ص������ف لنح������راف العلم عما  الإ

ينبغي اأن يقّدمه من خ������ري، وماآله بني اأيدي 

أولئ������ك املجرمني يف حق ال�صعوب اإىل و�صيلة  ا

تدمري، واإهالك واإف�صاد!..

¥µ
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لق������د ُكتَب الكثريُ عن الوحدِة يف القرِن املا�صي ول يزاُل يُكتُب عنها حتى 

 . ن، ول نبال������ُغ اإذا قلنا اإن ما ُكتَب عنها جتاوَز مئاِت الكتِب واآلِف املقالِت الآ

أي�صاً اإذا قلنا اإنَّ ما بُذل من اأجلها كاَن كّماً هائاًل من الت�صحياِت،  ول نبال������غ ا

مواِل. فمن اأجِل الوحدِة دبََّج ال�صعراءُ الق�صائَد، ورفع  رواِح والأ ت�صحياٍت بالأ

الع�صكريوَن البنادَق ومن اأجل الوحدة �صاَرِت املظاهراُت، َوَوَقَعت النقالباُت، 

رِت الثوراُت. وتفجَّ

ت�أمالت يف القومية العربية 

�سالم والوحدة العربية والإ

باحث يف الرتاث العربي ووزير دولة �صابق

- العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
د. حممد يحيى خراطد. حممد يحيى خراط
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 ومَع ذلَك مل تُنَْجِز الوحدةُ العربيُة الكاملُة 

اأو اجلزئي������ُة. ول ن�صاهد الي������وَم من مظاهِر 

الوحدِة يف العامل العربي اإّل حالًة واحدًة هي 

أّما وحدةُ م�رَص  ماراِت العربي������ِة. وا احتاُد الإ

و�صورية فل������م يتجاوْز عمَرها ثالَث ال�صنوات 

أري������د اأن اأعقَد هنا مقارنًة بني  ون�صفاً. ول ا

قياِم اجلمهوريِة العربيِة املتحدِة وقياِم احتاِد 

أقوَل اإن  أريُد اأن ا م������اراِت العربيِة، ولكنني ا الإ

أوَل وحدٍة  اجلمهوريَة العربيَة املتحدةَ كانت ا

������ْت قطري������ِن عربينِي يف دول������ٍة واحدٍة،  َدجَمَ

وه������ذا الندم������اُج كاَن مطلب������اً لل�صعبنِي يف 

القطري������ِن ال�صقيقنِي، وكاَن تعبرياً عملياً عن 

الرغبة يف الوحدِة لدى كل ال�صعوِب العربية، 

������ِت الفرحُة كلَّ ال�صعوِب العربية، معتربًة  فعمَّ

اجلمهوري������َة العربيَة املتح������دةَ هي اخلطوةُ 

وىل لقياِم دولِة الوحدة التي ت�صمل معظَم  الأ

قطاِر العربية. الأ

وهنا ل بد لنا اأن نت�ص������اءَل بعد انح�صاِر 

.. ه������ل دبَّ الياأ�ُس يف نفو�ِس  امل������دِّ الوحدويِّ

م������اُل يف الوجداِن  الع������رب؟ وه������ل َخَفتَِت الآ

؟  العربي، اأو �رصَفهم عن الوحدِة ما هَو اأهمُّ

هل ميرُّ العرُب مبرحلِة انتكا�ٍس يف م�صريِتهم 

القومي������ِة الطويلِة؟ وهل �صيتج������اوزوَن هذِه 

النك�صَة ليوا�صلوا م�صريةَ الوحدة؟؟

�صئلِة لي�صْت  جاب������اِت على ه������ذِه الأ اإن الإ

جاب������اُت وتتبايُن،  بالي�ص������ريِة، وقد تختلُف الإ

وقد تت�صارُع، وذلك من اأجِل ك�صِف احلقيقِة 

والو�صوِل اإليها.

أننا كي ن�صَل اإىل احلقيقِة  واإنني اأعتقُد ا

كاملًة ل بُّد لنا م������ن ر�صِد حقيقٍة ثانيٍة هَي 

»القومي������ُة العربيُة« ويف اعتق������ادي اأن لي�َس 

هناَك ما هَو اأهمُّ من ق�صيِة القوميِة بالن�صبة 

للع������رب، فه������ي الت������ي توحُدهْم وه������َي التي 

جتمعهم. وعندما ينتفي عامُل       »القومية« 

فهناك �صك������وٌك يف اإمكانية حتقيِق الوحدِة. 

وما وح������دة 1958 اإّل نتيجٌة مبا�رصةٌ ملرحلِة 

املدِّ القوميِّ العربيِّ الذي قاده حزُب البعث 

العربيِّ ال�صرتاك������يِّ وحركُة القومينَي العرِب 

أ�صهمت فيه تنظيماٌت  وجمال عبد النا�رص، وا

�صيا�صية خمتلفة.

ولك������ن هذا امل������دَّ القوميَّ �صه������د تراجعاً 

�صدي������داً عندما ُف�صمت ع������رى الوحدة بني 

�صوري������ة وم�رص مروراً بنك�ص������ِة حزيراَن عام 

1967 ورحي������ِل عب������ِد النا�رص ع������ام 1970، 

ردِن  �صقاِء يف الأ وما تال ذلك من اقتت������ال الأ

ولبناَن، وعل������ى حدود م�������رَص وليبيا، وعلى 

ح������دود اليمننِي، ويف ال�صح������راِء بني املغرِب 

واجلزائر. ث������م ال�صدمِة الت������ي حدثَْت لدى 

العرب عن������َد زيارة الرئي�ِس ال�صاداِت للقد�ِس 

املحتلِة.
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ح������داُث كاآبًة �صديدًة  لقد خلقت هذه الأ

يف الوج������داِن العرب������ي.. فبع�������سُ الع������رِب 

ان�صحب حقيقًة اأو جمازاً من معرتك ال�صاحِة 

القوميِة، وبع�ُصهم ذهب على عجل يفت�ُس يف 

خرين وجتارِبهم بحثاً عن  اإيديولوجي������اِت الآ

أَ اإىل ال�صلفيِة يحتمي بها  خمرٍج، وبع�صهم جلا

خوفاً من احلا�رِص وامل�صتقبل، والبع�ُس الرابع 

أو ما  انكفاأ على حميطِه القط������ري ال�صيِق، ا

هو اأدهى م������ن ذلَك، عندما جلاأ اإىل حميطِه 

�صيِق ظّناً منه اأن  أو الطائفي الأ الع�صائ������ري ا

ذلَك هَو طريُق النج������اِة. والبع�ُس اخلام�ُس 

هروَل اإىل عبودية العتماِد والحتماء بقوًى 

خارجيٍة كاَن ال�صعُب العربُي قد نا�صَل كثرياً 

للتخل�ِس منها.

مة  وم������ع ذلَك ف������اإنَّ معظ������َم �رصائ������ِح الأ

العربية مل تفقْد توازنَها ومل تياأ�ْس من مواجهِة 

النك�صاِت والنكباِت، فانربْت تتلم�ُس احلقيقة 

وتعمل من اأجل الو�ص������ول اإىل الهدف وبلوِغ 

مل. الأ

وقب������ل اأن نتحدَث ع������ن العوامِل املوحدِة 

مة العربية ل بد لنا من اأن نعّرَف »الوطَن  لالأ

مَة العربية«. فبالن�صبِة للوطِن  العربي«، »والأ

ألفاٌظ وم�صطلح������اٌت �صاَع  العرب������ي هن������اَك ا

ا�صتعمالُه������ا يف الق������رِن الع�رصي������َن ول تزاُل 

َن للدللِة على املنطقِة التي  ت�صتعمُل حتى الآ

يعي�ُس فيها العرُب. م������ن هذِه امل�صطلحاِت: 

و�صُط« و»العاملُ  دنى« و »ال�رصُق الأ »ال�رصُق الأ

.» العربي« و »الوطُن العربيُّ

ولِن هما م�صطلحاِن  اإنَّ امل�صطلحاِن الأ

غربي������اِن متام������اً فق������د ا�صتُخِدم������ا وما زال 

غرا�������سٍ ع�صكريٍة  َن لأ يُ�صتخدم������اِن حتى الآ

ه������داَف الغربيَة من  وا�صرتاتيجي������ٍة تخدُم الأ

ناحية، وتعم������د اإىل طم�س الهويِة احل�صارية 

ل�ص������كاِن املنطقِة من ناحية اأخرى. اإذ يُكتفى 

�صارِة اإليهم كمج������رِد بقعٍة جغرافيٍة تقُع   بالإ

�رصَق »املركِز« املهِم الذي هو اأوروبة.

يف مقاب������ل ذلَك يربُز م�صطل������ُح »الوطِن 

« ال������ذي يف�صلُُه القومي������وَن العرب  العرب������يِّ

لو�ص������ِف بالده������م املمتدِة م������ن املحيط اإىل 

اخلليج، وحيثما تَْغِلُب العربية ل�صاناً وانتماًء 

و�صعوراً.

������ا م�صطل������ُح »الع������امِل العرب������ي« فهو  أمَّ ا

كرثُ حياداً و�صيوعاً، لذلَك كثرياً  امل�صطلُح الأ

م������ا ي�صتخدُمُه العرُب وغ������ريُ العرب دوَن اأن 

مَع اأو �صدَّ  يوحَي هذا امل�صطلُح بتحيٍز وا�صٍح 

أيديولوجيٍة معين������ٍة. ومع ذلك فاإنَّ م�صطلَح  ا

»الع������امِل العربي« ينطوي عل������ى حٍد اأدنى من 

قراِر بنوٍع من التجان�ِس احل�صاريِّ ل�صكاِن  الإ

هذِه املنطقِة.

 Nationalism ا ظاه������رةُ القوميِة أمَّ وا
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وتعريُفها ودرا�صتُها فلي�َس 

مِر ال�صهِل. وقد انربى  بالأ

علماءُ الجتم������اِع لدرا�صِة 

اأن  بع������د  الظاهرِة  ه������ذه 

كانَ������ْت حك������راً  للموؤرخنَي 

متَّ  وق������د  وال�صيا�صي������نَي. 

التفاُق على اأن هناَك ثمَة 

للقوميِة  ت�صاني������ف  أربعة  ا

هَي:

1- �لقومية �لتوحيدية:  

وهي عب������ارةٌ ع������ن حركٍة 

تنطلُق  �صيا�صيٍة  اجتماعيٍة 

هناَك  ب������اأنَّ  العتقاد  من 

جماع������ًة ب�رصي������ًة حت�������سُّ 

وجتمعها  موح������ٍد  بانتماٍء 

وخ������رباٌت  وثقاف������ٌة  لغ������ٌة 

م�صتقبليٌة  آماٌل  وا تاريخيٌة 

واح������دةٌ ولكنها تعي�ُس يف وح������دات �صيا�صيٍة 

متفرق������ٍة ومتجاورٍة، ويكون هدُف هذا النوِع 

جزاِء  من احلركاِت القومي������ِة جتميَع هذِه الأ

املتفرق������ِة يف كي������اٍن �صيا�صٍي موح������ٍد، اأعظَم 

أكرَث ا�صتق������راراً واأمنَت اقت�صاداً واأغنى  قوًة وا

ثقافًة.

    ومن اأمثلة ه������ذا النوِع من القومياِت 

ملاني������ِة والقومي������ة  التوحيدي������ِة القومي������ة الأ

يطاليِة والقوميِة الفيتناميِة. الإ

�لقومي���ة  �أو  �خل�شو�شي���ة  �لقومي���ة   -2

�لنف�شالية: وهي تنطلُق من اعتقاِد جماعٍة 

ب�رصي������ٍة بوح������دة النتم������اِء واللغ������ِة والثقافِة 

والتاري������ِخ والهموِم، ولكنه������ا تعي�ُس  يف كياٍن 

أك������رَب ل حت�������سُّ حيالَُه بنف�ِس ق������وِة النتماِء،  ا

لذل������ك تهدف اإىل النف�صاِل عن هذا الكياِن 

كرِب لتكوَن وحدًة �صيا�صيًة خا�صًة م�صتقلة.  الأ

أمثل������ِة هذا النوِع م������ن القوميِة      وم������ن ا
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بنجالد�������سُ وبياف������را والبا�ص������ُك يف ا�صبانيا، 

والكاثوليُك يف ايرلندا وجمهورياُت الحتاِد 

ال�صوفياتي التي انف�صلَْت عن رو�صيا.

3- �لقومي���ة �لهام�شي���ة: وهذا النوُع من 

القومي������ة هو املوج������وُد لدى �ص������كاِن مناطق 

احلدود ب������نَي دولتنِي قوميت������نِي  خمتلفتنِي. 

فمثُل هذِه اجلماعاِت عادًة ما تكوُن مزدوجَة 

اللغ������ِة والثقافة والتقاليِد. ولك������ن �صعوَرُهْم 

حدى القوميتنِي املتجاورتنِي يكوُن  بالنتماِء لإ

أو�صاعِهِم القانونيِة  عارماً بغ�سِّ النظر عن ا

واجلن�صيِة التي يحملونها.

ملاُن الذي������َن يعي�صوَن على  مثاُل ذل������ك الأ

لزا�ِس  احل������دوِد م������َع فرن�صا يف منطقت������ي الأ

ملانيِة  أك������رثُ تع�صباً للقوميِة الأ واللوريَن فهْم ا

م������ن �صكان برل������نَي نف�صها. وه������ذا النوُع من 

القومي������اِت يتطلُع اإىل النف�ص������اِل عن كياٍن 

�صيا�صٍي والن�صماِم اإىل كياٍن �صيا�صٍي اأخَر.

قلي���ات: وهي قريبُة ال�صبِه  4- قومي���ة �لأ

بالقومي������ِة الهام�صية ، ولكْن تختلف عنها يف 

أقليًة  أكانَْت ا قليِة )�ص������واءٌ ا أف������راَد هذِه الأ أنَّ ا ا

أو لغوية اأو عن�رصي������ًة( قد ل يكونوَن  ديني������ًة ا

متواجدي������َن يف اإقليٍم واحٍد داخ������َل الدولة. 

وميكن اعتباُر هذا النوٍع من القومية مزيجاً 

من النوعنِي الث������اين والثالِث. ولذلك تهدُف 

ا اإىل النف�صاِل  قلياِت اإّم احلركاُت القوميُة لالأ

أو اإىل ن������وٍع من املعاملة  أو احلك������ِم الذاتي، ا ا

اخلا�صِة التي ت�صمُن لها فر�َس تنميِة تراِثها 

احل�صارِي واملحافظِة على كيانها املتميِز عن 

أمثلِة  حولها من جماعاٍت ب�رصية اأخرى. من ا

هذا الن������وِع املتحدثنَي بالفرن�صي������ِة يف كندا 

مريكية. وال�صود يف الولياِت املتحدِة الأ

أنَّ  واإذا نظرنا اإىل الوط������ن العربِي جنُد ا

أِي القومي������ُة التوحيدي������ُة هو  وَل ا النم������َط الأ

كٍل  أننا نلم�ُس ب�ص ال�صائُد يف هذا الوطِن. اأي ا

وا�صٍح التعبرَي الوجداين والعقيديَّ وال�صلوكي 

للقوميِة العربي������ِة وهذا ما يوؤدي اإىل حتقيق 

الوحدِة العربيِة. 

أي�صاً باأن الفكَر القومي  ون�صتطيع القوَل ا

مرَّ مبراحَل متعددٍة منُذ نهايِة القرن التا�صَع 

ع�رَص وحتى الي������وِم. وكان هذا الفكُر يعك�ُس 

اعتب������اراِت التاري������ِخ واجلغرافي������ا وامل�صالِح 

النفعي������ِة والعلميِة. وتغ������ريت يف هذا الفكر 

خ������الل تلَك امل������دِة مفاهيُم القومي������ِة نف�ُصها 

و»العروب������ِة« و »العرب������ِي«  و »اأر�ِس العرِب« 

و »الوطِن العربِي«. كم������ا تغريت الت�صوراُت 

عن ال�صرتاتيجيِة املثلى لتحقيق الوحدِة يف 

قليميِة والدولية، ويف ظل  ظل املتغ������رياِت الإ

التحدياِت اخلارجيِة والداخلية.

ولكن ومع ذلك فقد بقيْت بع�ُس الثوابت 

�صا�صية للفكر القومِي  عمدةَ الأ التي متثل الأ

العربي منها: 
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1- اإن املتحدث������نَي بالعربي������ة ه������م �صعٌب 

م������ٍة واحدٍة ذاِت  أو �صعوٌب متاآخيٌة لأ واح������د ا

تراٍث م�صرتك وجتمعها وحدةُ امل�صري.

أةٌ يف الوق������ت  م������َة جم������زا 2- اإن ه������ذه الأ

احلا�رِص اإىل وحداٍت �صيا�صيٍة متناثرة.

3-  اإن واق������َع التجزئ������ة يناق�ُس املنطَق 

ال�صيا�صي واحل�صاري ول يت������واءَم مع التياِر 

التاريخ������ي له������ذا الع�رِص )ع�������رِص التكتالت 

أَن الع������رب يف جمابهِة  الك������ربى( ويُ�ْصِعُف �صا

الداخلية  والتحدياِت  اخلارجية،  التحدياِت 

)التنمية والتحديث(.

مِة  « لهذه الأ 4- اإن الو�ص������َع »الطبيع������يَّ

و �صعوِبه������ا ه������و اأن تت�صام������َن و تتوح������َد، و 

بالتايل ت�صبُح الوحدةُ العربيُة هي التج�صيَم 

ال�صيا�ص������يَّ لفكرِة القوميِة يف هذا اجلزِء من 

العامل.

عم������دِة الرئي�صيِة يف  اإىل جان������ب هذه الأ

الفك������ر القومِي، جند اختالف������اً يف كثرٍي من 

�صرتاتيجيِة وو�صائِل حتقيِق  التفا�صيِل حوَل الإ

الوح������دِة. فم������ن الدع������اة َمْن يق������وُل بوحدٍة 

أو  كاملٍة، ومنهم م������ن يقول بوحدٍة فيدراليٍة ا

طار  كونفدراليٍة، ومنهم من يكتفي بتقويِة الإ

احلايِل جلامعة ال������دول العربيِة ومنظماتها 

حوال مل يختِف  املتخ�ص�ص������ِة. ويف جمي������ع الأ

أبداً التي������اُر املناوُئ للوح������دة رغَم اختالِف  ا

�صكال التي ياأخذها م������ن قطٍر عربٍي اإىل  الأ

اآخَر.

أي�صاً اختالفاً حوَل الجتهاداِت  وهناَك ا

اخلا�صِة بتوقيت الوحدِة ومراحلها. فهناك 

قطاٍر  من يرى الب������دَء بتوحي������ٍد اإقليم������ٍي لأ

أكرَث »تكاماًل«  مثِل املغرب العربي،  متجاورٍة وا

وادي النيِل، �صورية الكربى، اجلزيرة العربية، 

قليميُة بعَد ذلَك  ثم تتجمع هذِه الوحداُت الإ

يف دولٍة عربيٍة كربى.

وهن������اك م������ن ي������رى الب������دَء باحت������اداٍت 

كونفدرالي������ة تتط������وُر مع الزم������ن اإىل احتاٍد 

فدرايٍل ثم اإىل وحدٍة كاملٍة.

وهناك من يرى البدَء بتوحيٍد »قطاعٍي« 

أو الدفاع اأو  للب������الد العربيِة يف القت�ص������اد ا

التعلي������م مثاًل،ويكون هذا القطاُع هَو الرائُد 

يف النطالِق نحَو الوحدِة الكاملِة.

ح������وال عندما نتحدُث عن  – و يف كل الأ
موِر التالية:  الوحدة يجُب اأن نفكَر بالأ

1- ماهيُة الوحدِة.  

أ�صكال الوحدة.   2- ت�صور ا

3- مراحُل الوحدة.

4- الفوائُد العامُة للوحدة.

5- الفوائُد اخلا�صُة للوحدة. 

6- العقباُت التي قد تواجُه الوحدةَ. 

7- تقييُم املحاولِت املا�صية. 
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مِة العربيِة.  8- الت�صوراُت العامُة ل�صعوب الأ

9- معلوماٌت عامٌة عن الوطن العربي.

التطلعاُت نحَو امل�صتقبل.  -10

أم������وٌر يجُب اأن ل نتجاهلها عنَد  وهناك ا

درا�صِة م�رصوِع الوحدِة من اأهمها:

1- �فرت��ُس �لتبايِن نحَو م�شاألِة �لوحدة: 

فال�صعوُب العربيُة يف اأقطارها املتعددِة لي�صْت 

أو معار�صِتها  على نف�س الدرجِة يف تاأييِدها ا

مل�صاألة التوحيِد ال�صيا�صي.

و هذا التبايُن قائٌم على عدِة عوامَل من 

اأهمها: 

1- اأ- رغَم الت�صابِه البنيوِيِ و التاريخِي 

أنَّ هناَك  مِة العربي������ة، اإل ا الع������اِم ل�صعوب الأ

اختالف������اٍت مهم������ًة يف التفا�صي������ِل كالبيئ������ِة 

اجلغرافي������ِة )طبيع������ة نهري������ة، �صحراوي������ة، 

رعوية، زراعية، �صاحلي������ة ح�رصية جتارية( 

وم������ا ينتُج عن هذِه العوامِل من ميوٍل نف�صيٍة 

واجتماعية واقت�صادية وبالتايل �صيا�صية جتاهَ 

أنَّ هذا الختالَف  م�صاألِة الوحدة م������َع العلم ا

اجلغرايفَّ البيئ������َي ميكُن اأن يوؤدَي اإىل تكامٍل 

اقت�ص������ادٍي ويعد عاماًل داعم������اً للوحدِة اإن 

أُح�صَن ا�صتغاللُه. ا

1- ب- درج������ُة الحتكاِك و التفاعِل مع 

الغرب، و النتائُج ال�صيا�صيُة – النف�صيُة التي 

تنتج عنه.

1-ج- خربةُ الن�صال من اأجل ال�صتقالِل: 

فهناك اأقط������اٌر مل حتتلَّ ع�صكري������اً ومل تكافْح 

بالتايل من اأج������ل ا�صتقاللها، يف حنَي هناك 

اأقطاٌر نا�صلت بطريقٍة خمتلفة – �صيا�صية و 

ع�صكريٍة م�صلحة – من اأجل ا�صتقالِلها.

1- د-  خربةُ ما بعَد ال�صتقالِل: وهناك 

جن������د اأمناطاً خمتلف������ًة متباين������ًة يف امل�صرية 

القطري������ِة �صيا�صياً واقت�صادي������اً واجتماعياً. 

أو  قطار كانت �صريتُه������ا التنموية ا فبع�������سُ الأ

أكرَب م������ن غريها،  خطته������ا من اأجل ال������رثاِء ا

خر تراكَم������ْت وتفاقمت م�صاكلُه  وبع�صها الآ

بعَد ال�صتقالل.

2- تاأث���رُي �لنم���ِط �لجتماِع���ي للفرد يف 

�لهياكل �لجتماعيِة يف �لجتاه نحَو م�شاألِة 

�لوح���دة: فالفرُد باأفكاره و قيِمه و اجتاهاِته 

و �صلوك������ه هو نتاُج اخلربِة احلياتيِة والتن�صئة 

دواِر املختلفة التي ميار�ُصها  الجتماعيِة والأ

يف جمتمع������ِه، لذلك نتوق������ع اأن يكوَن هناك 

فراد جتاهَ م�صاألِة الوحدِة. تبايٌن بني الأ

خرى على �لجتاه  3- تاأثرَي �لجتاهات �لأ

نح���و م�شاأل���ِة �لوحدة: م������ن هذه الجتاهات 

�رصائيلي  نظرةُ الفرد نحَو ال�رصاِع العربي الإ

و نظرت������ُه جت������اهَ الق������وى العاملي������ِة، والقوى 

العظمى، وق�صية التنمية، ونظرته نحَو بقيِة 

مة العربية. �صعوِب الأ
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التجارب الوحدوية يف العامل العربي: 

أوَل حماولٍة جديٍة للوحدة  من املعروف اأن ا

بعد احلرب العاملي������ِة الثانيِة كانت تلك التي 

متْت بني م�رَص و�صورية حتَت ا�صِم اجلمهوريِة 

ت  العربيِة املتحدِة عام 1958، والتي ا�صتمرَّ

اأكرَث من ثالِث �صنوات اإىل اأن وقع النف�صاُل 

عام 1961. هذا ه������و امل�رصوُع الوحيُد الذي 

جت�صَم ب�صكٍل واقعٍي جدٍي. ويف نف�س العاِم، 

أ�صابيَع من مول������ِد اجلمهوريِة  ويف غ�ص������ون ا

أُعلن َعن م�رصوٍع للوحدة بنَي  العربيِة املتحدِة ا

ردِن والع������راق حتَت ا�صم الحتاِد العربي،  الأ

�������رصِة الها�صميِة  حي������ُث كان فرعاِن م������ن الأ

يحكم������اِن البلديِن )املل������ك في�صل يف العراق 

ردن(. ولك������نَّ امل�رصوَع  وامللك ح�ص������ني يف الأ

مل تُكت������ْب له احلياةُ لوقوع ث������ورِة متوَز/يوليو 

1958 يف العراِق بعَد �صهوٍر قليلة من اإعالِن 

الحتاِد العربي. وجرت حماولٌة ثالثٌة لالحتاد 

بنَي م�رَص و�صورية والع������راق يف عام 1963، 

و�صي������َغ لها م�رصوٌع فيدرايٌل حاول ال�صتفادةَ 

من درو�ِس اجلمهوريِة العربيِة املتحدِة، ولكن 

 . امل�رصوع مل يَر النوَر من حيُث التطبيُق الفعليُّ

وتوقفت امل�صاريُع يف ال�صنوات ال�صت التالية، 

ب�صبب انغما�س م�رَص يف اليمن وب�صبب نك�صِة 

1967. ثم ا�صتوؤنفِت املح������اولُت التوحيديُة 

يف ع������ام 1969 بع������د قيام ث������ورة الفاحِت من 

أيلول/�صبتمرب 1969 يف ليبيا، فاأُعدَّ م�رصوٌع  ا

للتوحي������د بني م�������رَص وليبيا وال�ص������وداِن، ثم 

أُعلَن  م�رصوٌع اآخر بني م�رَص وليبيا و�صورية، وا

خريُ يف عام 1971 حتت ا�صِم احتاِد  ه������ذا الأ

اجلمهورياِت العربيِة، وجرى ال�صتفتاءُ عليه 

أُن�صئَْت مبقت�صاهُ حكومٌة   يف الدوِل الثالِث. وا

جهزِة  احتادي������ٌة وبرملاٌن احتادٌي وبع�������سُ الأ

البريوقراطيِة امل�صاِن������دة. ولكن امل�رصوَع تعرَث 

أكتوبر 1973، ومل  قبي������َل ويف اأعقاِب ح������رِب ا

يبَق منه اإل ال�صُم، بل اإن التوتَر بنَي قيادات 

ع�ص������اِء فيه و�صل اإىل حد  الدوِل الثالث الأ

قط������ِع العالقات الدبلوما�صي������ة ثم ال�صتباِك 

امل�صل������ِح يف ال������رب والبحِر واجلو ب������نَي م�رَص 

أي�صاً حماولة  وليبيا يف �صيف 1976. وجرت ا

احتاديٌة بني ليبيا وتون�س عام 1976 ولكنها 

ع������الن عنها.  أياٍم من الإ اأجه�َص������ْت خ������الل ا

أنَّ كَل هذه املح������اولِت قد جرت  وياُلح������ظ ا

ا  أمَّ يف احل������زاِم ال�صم������ايلِّ للوطن العرب������ي، ا

خارج َهذا احلزام فقد جرت عدةُ حماولت 

أو الوحدِة بنَي �صطرِي اليمن )اليمن  لالحتاِد ا

العربيِة واليمن الدميقراطيِة(، وبني �صورية 

ردِن واأخرياً بني �صورية والعراِق. ولكن مل  والأ

ن �صوى  ينجْح من كل هذِه املحاولِت حتى الآ

عداُد  ماراِت العربيِة الذي جرى الإ احتاد الإ

أواِئل ال�صبعينياِت بعد جالِء بريطانيا  له يف ا
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عن تلك املنطقِة، وه������ذا الحتاُد يتكون من 

عدة اإماراٍت قليلِة ال�ص������كان بامتداِد ال�صهل 

أبو  و�صِط للخلي������ج العربي وي�صم ا الغربي الأ

أم القوين  ظبي ودبيَّ وال�صارق������َة وعجماَن وا

أ�َس اخليمة والفجريةَ، يف حنَي متَّ توحيُد  ورا

)اليمن العربيِة واليمن الدميقراطيِة( بالقوِة 

وتاأ�ص�ص������ت جمهورية اليمِن الت������ي يبلُغ عدُد 

�صكانها ب�صٌع وع�رصون مليون ن�صمة.

وباخت�ص������اٍر فمن جمموِع م������ا يزيد عن 

خم�َس ع�������رصةَ حماولًة للوحدة اأو الحتاد يف 

غ�صون ن�صِف قرن مل يخرْج اإىل حيِز الوجود 

ماراِت العربيِة  وي�صتمرَّ يف احلياة اإّل احتاُد الإ

الذي ل يتجاوُز �صكاُن وحداتِه املليوَن ن�صمٍة 

أمِة عربيِة ي�صل عدد �صكانها اإىل حوايل  يف ا

م������ُر بالن�صبة  150 ملي������ون ن�صمٍة، وكذلك الأ

لليمن.

وحينم������ا يق������ارُن املراقب ب������ني الفرحة 

العارمِة للجماهري العربي������ة من اخلليج اإىل 

املحيِط التي �صاحَبْت مولَد اأول م�رصوٍع جّدي 

للوحدِة وهو اجلمهوريُة العربيُة املتحدةُ )بني 

م�رص و�صورية(، وبني الربود وعدِم الت�صديِق 

عالَن عن اأي م�رصوع لحق  الذي ي�صاحب الإ

حباِط القاتِل  ل ي�صعُه اإّل ا�صتنتاُج م������دى الإ

الذي اأ�صاب اجلماهرَي العربيَة يف واحٍد من 

طالق،  ها على الإ اأهمِّ مطاِلبها، اإن مل يكن اأهمَّ

وهو مطلُب الوحدِة العربية.

ورغ������َم كلِّ ح������الت التع������رِث و الف�صل يف 

ف������اإن غالبيَة  التجارب الوحدوي������ِة ال�صابقة 

ال�صع������وب العربي������ة ل ت������زاُل حري�صًة على 

جزاء  مطلبها يف حتقيق التوحيِد ال�صيا�صِي لأ

مِة العربية. وهناك اإح�صا�ٌس عامٌّ لدى هذِه  الأ

ال�صعوِب باأن التحدياِت وامل�صاكَل التي تواُجه 

مة العربية ب�صكل  اأقطاَره������م والتي تواُجه الأ

عاٍم ل ميكن التغلُب عليها قطرياً. ولبد من 

ها لبع�س يف  قطاِر العربيِة بع�صِ م�صاعِدة الأ

قطاَر  أو حل امل�صاكِل التي تعرت�ُس الأ مواجهِة ا

العربية منفردة.

 عقبات الوحدة العربية:

أنَّ الوحدةَ العربيَة مل تتحقْق  اإن حقيق������َة ا

غلبي������َة يف معظ������م  ن – رغ������َم اأن الأ اإىل الآ

قطار العربيِة تريده������ا، ورغم املحاولِت  الأ

العدي������دِة التي بذلت لتحقيقه������ا – يعني اأن 

هناَك عقباٍت وعراقيَل ومتناق�صاٍت داخليًة 

وخارجيًة منعت اأو متنُع من حتقِيقها. وميكن 

النظُر اإىل العوامل امل�صادِة لتحقيق التوحيِد 

ال�صيا�صي العربِي م������ن عدة منظوراِت. اأحد 

ه������ذِه املنظوراِت ه������و التخلُف الع������اُم الذي 

ي�صوُد الوطَن العرب������ي، وما يرتتب على ذلَك 

ألُف  م������وِر. فالتخلُف له ا م������ن عجٍز يف كل الأ

أل������ُف عجٍز  وج������ٍه ووج������ٍه، وبالت������ايل هناك ا
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وعجٍز. فتعرثُ العرِب يف معاركهم الع�صكريِة، 

ومعارِك التنمي������ِة القت�صاديِة والجتماعيِة، 

مي������ِة، ويف تو�صيِع رقعِة  ويف الق�صاء على الأ

امل�صارك������ِة ال�صيا�صية، اأو يف بناِء جهاٍز اإداري 

حدي������ٍث   وكفٍء– هَي بع�������سُ مظاهر هذا 

التخلِف. وطبق������اً لهذا املنظوِر ي�صبح التعرثُ 

يف حتقيق الوحدِة ه������و اأحُد مظاهِر العجِز 

العربِي املتعدِد اجلوانب.

وهناك منظ������وٌر اآخُر يركُز على امل�صالِح 

الطبقي������ِة والفئوي������ة للنخب������ات احلاكمِة اأو 

قطاِر  املوؤثرِة يف اتخاذ القراراِت الكربى يف الأ

العربيِة. وطبقاً له������ذا املنظوِر فاإن التوحيَد 

ال�صيا�صَي العربَي يهدُد م�صالَح هذه الفئاِت، 

بقاء على اأو�صاِع التجزئة  وبالتايل يدفعها لالإ

احلاليِة وتكري�صه������ا مبرور الزمِن، حتى واإن 

َقْت ب�صعارات قوميٍة وحدوية. أو ت�صدَّ اّدعت ا

وهن������اَك منظ������وٌر ثال������ٌث يرك������ُز عل������ى 

قطار العربية. فمن  التناق�صاِت الهيكليِة لالأ

قطاِر ما هو كبري امل�صاحة وال�صكاِن،  هذه الأ

أو كليهما.  ومنها ما هو �صغ������ريٌ يف اأحدهما ا

قطاِر ما يطف������ُح بالرثوة ومنها  وم������ن هذه الأ

ما ه������و فق������ريٌ مع������دٌم يعي�س عل������ى الهبات 

قطاِر  وامل�صاعدات اخلارجي������ِة. ومن هذِه الأ

أبعد ن�صبي������اً يف تنمية قواهُ  م������ن قطع �صوطاً ا

نتاجي������ِة والب�رصيِة واملوؤ�ص�صي������ِة، ومنها ما  الإ

أو منت�صفِه. ومن هذه  هو يف بداية الطريقِ ا

قطاِر من يتمتُع بدرجة اأعلى من التجان�ِس  الأ

والتما�صِك الجتماعِي )ثقافياً ودينياً ولغوياً( 

ومنها من هو اأقلُّ جتان�ص������اً ومتا�صكاً ب�صبب 

ثنولوجية التي  تعدِد واختالِف اجلماعاِت الأ

يتكوُن منها. ويذه������ب اأ�صحاُب هذا املنظوِر 

اإىل اأن هذِه املتناق�صاِت البنائيَة هَي املعرقُل 

الرئي�صُي لعملية التوحيِد ال�صيا�صي العربِي. 

وفحوى مقولِت ه������ذا املنظوِر هو اأن بع�س 

ال�صع������وِب – ولي�س احل������كاُم فقط– قد ترى 

يف الوحدِة تهدي������داً مل�صاحلها القت�صاديِة، 

أو ت������رى بع�س اجلماعاِت يف داخِلها تهديداً  ا

ثنولوجية. لهويِتها الثقافيِة و الأ

وهناك منظوٌر رابٌع يركُز على ال�صتعمار 

وقوى الهيمن������ِة اخلارجيِة يف عرقلة الوحدِة 

العربي������ة. فهذِه الق������وى اخلارجيُة هي التي 

�َصْت واقَع التجزئِة خالَل القرننِي  خلَقْت وكرَّ

خري������نِي. وه������ي امل�صتفي������دةُ يف الوق������ِت  الأ

احلا�������رِص من اإبقاء هذِه التجزئِة. وهي التي 

�رصبَْت كلَّ حم������اولِت التوحيِد ال�صيا�صي يف 

جنبيَة  املا�ص������ي. وباخت�صار، فاإن الق������وى الأ

الكربى حتر�������سُ على منع قي������ام دولٍة قويٍة 

يف ه������ذه املنطقِة من الع������امل. وهَي من اأجل 

�صلحِة – من ع�صكرٍية  ذلَك ت�صتخ������دُم كلَّ الأ

واقت�صاديٍة اإىل ثقافية ونف�صية – خللق نوٍع 
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م������ن التبعيِة الدائمِة ال������ذي تقوُم فيه بع�ُس 

ال�رصائِح الجتماعيِة املحلية بدور ال�صم�صاِر 

أو ال�رصيك. أو احلليِف ا ا

ربع������ُة، وغريُها، لي�صت  ه������ذِه العوامُل الأ

مت�صادًة بقدر ما هي متكاملٌة. فال اأحَد منها 

خرين بال�رصورة. وكلُّ ما يف  يََجبُّ الثالثَة الآ

مر اأن اأ�صحاَب كل واحٍد منها يبدوؤون بها  الأ

كمقولة »�صببي������ة« اأوىل. وال�صتعمار كمعرقٍل 

أ�صباُب »التخلِف«  للوحدة، مث������اًل، تُعَزى اإليه ا

وخل������ِق »املتناق�صاِت الهيكلي������ِة« يف اجل�صم 

العرب������ِي الكبرِي، وهكذا. ونف�ُس ال�صيءِ ميكن 

أن يذكر بو�صاطِة القائلنَي مبنظور »التخلِف«  ا

كمعرقل للوحدة. فاأحُد الوجوِه الكثريِة لهذا 

التخلِف هو حال������ُة ال�صعف العاِم الذي فتَح 

ب������واَب لال�صتعمار الق������دمي واجلديد كي  الأ

ميار�س هيمنَتُ������ه وا�صتغاللَه للوطن  العربي، 

وهكذا. وميك������ن من الناحي������ِة املفهوميِة اأن 

ربعُة معاً كعوامَل متكاملٍة  توؤُْخ������َذ العوامُل الأ

ولي�صت متناف�صًة.

وَل  اإن اعتب������اَر الولياِت املتحدِة العدوَّ الأ

غلبيِة ال�صاحقِة  للوحدة العربيِة م������ن قبل الأ

قطاِر العربيِة ي�صتدعي وقفَة  من مواطني الأ

تف�صريية. فالولياُت املتحدةُ كدولة عظمى مل 

أيِة وثيق������ِة ر�صميِة على مدى علمنا  تعلْن يف ا

أنها �صدُّ الوحدِة العربيِة. ولكن الوا�صَح هو  ا

أوَل للوحدة  اأن معظَم العرب يدينونها كعدٍو ا

وقد بن������وا اإدانَتَُهْم عل������ى املمار�صات العملية 

عظ������ِم يف املنطق������ة ابتداًء  له������ذه الق������وِة الأ

م������الء الفراِغ يف ال�رصق  أيزنهاور لإ مب�رصوع ا

و�ص������ط وما تاله من موؤامراٍت على الوطن  الأ

العربي ودعِم اإ�رصائيَل يف حروبها �صدَّ العرب 

و�ص������ِط ال�صغري  وانتهاًء مب�������رصوع ال�رصق الأ

والكبري. ول �صكَّ اأن اخلطيئَة الكربى التي ل 

ين�صاها الع������رُب للولياِت املتحدِة هو دوُرها 

يف خلق اإ�رصائي������ل وتدعيُمها باملال وال�صالِح 

ا  طواَل العق������ود الثالثِة املا�صية. فف�صاًل عمَّ

انطوى علي������ِه ذلَك من اقتالٍع وت�رصيِد �صعٍب 

مت مادياً  عربٍي باأكمله، فاإن اإ�رصائيَل قد ق�صَّ

وجغرافياً الوطَن العرب������ي، وبالتايل ف�صلَْت 

م�رصَقُه برياً عن مغرب������ِه. بل اإن اإ�رصائيَل ما 

فتئَْت تتو�صُع بالقوة على ح�صاب اأقطاٍر عربيٍة 

�س الف�صُل بني جناحِي  اأخرى، وبالتايل، تكرِّ

الوطِن. فكاأنَّ اإ�رصائيَل متثِّل اأكرَب جت�صيٍم حٍي 

ملحاولة جتزئ������ة هذا الوطِن الكبرِي. وبالتايل 

ف������كل َمْن يدعُمه������ا باأ�صباب احلي������اِة والقوِة 

ويوؤيدها يف تو�صِعها هَو بالتاأكيد عدٌو ملطلب 

أو  الوحدِة العربيِة �ص������واءٌ اأعلن ذلَك ر�صمياً ا

مل يعلْن. وم������ن ناحيٍة ثانيٍة، يب������دو اأن نظرةَ 

املواطِن العرب������ِي للولياِت املتح������دِة كزعيٍم 

للمع�صكر الغربِي ترتبط بذكرياته التاريخيِة 
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احلديث������ِة ع������ن دور الغ������رِب يف �������رصِب كل 

حرك������ة ترمي اإىل جتميِع العرِب وتوحيِدهم. 

واأخ������رياً، فاإن هذا الغ������رَب كان وما يزاُل يف 

نظِر اأغلبيِة العرب يج�صم حماولِت ال�صيطرِة 

وال�صتغالل ل�صعوب وموارِد الوطن العربي. 

وبالتايل، فاإن كلَّ مْن يتزعُم مع�صكَرهُ ي�صبُح، 

مانيِه يف  دراِك العرب������ِي، عدواً لأ يف بوؤرِة الإ

ال�صتق������الل والتحرِر والوح������دة. ومل حتاوِل 

الولياُت املتح������دةُ حتى اإخف������اَء هذا الدوِر 

خ������ريِة. فمح������اولُت ج������ر  يف ال�صن������واِت الأ

املنطقِة للدخ������ول يف اأحالٍف تدور يف فلكها 

يف اخلم�صينياِت وتدعيمه������ا للقوى املناوئِة 

للقوميِة العربيِة داخَل وعلى اأطراف الوطِن 

العرب������ي يف ال�صتينياِت وم�صاندِتها املك�صوفة 

�رصائي������َل يف حروبها مَع العرِب، وتهديِدها  لإ

امل�صتمِر بال�صتيالء عل������ى منابِع النفِط كلَّها 

�صواهد ل ترتُك كثرياً م������ن ال�صك يف اأذهاِن 

أيَن تقف الولياُت املتحدةُ  معظم العرِب يف ا

أمانِيهم القوميِة. بنَي ا

�ص���الم والعلماني���ة وق�صي���ة الوح���دة  االإ

العربية: 

ل بد اأن ننوهَ اإىل اأن الكياَن العربيَّ مل ياأخذ 

�صالِم  قوتَ������ُه و�صيغتَُه النهائي������َة اإل بظهور الإ

أ الوطُن العربُي ي�صه������ُد من جديد  وقد ب������دا

�صالمِي  حي������اء الدينِي الإ انت�ص������اَر حركاِت الإ

ُت البع�ُس  خريِة. ويوقِّ يف ال�صنوات الع�رِص الأ

بدايَة هذا النت�صاِر بهزمية اجليو�ِس العربية 

يف 1967. ويذه������ب املف�������رصوَن اإىل اأن هذِه 

الهزمي������َة قد ك�صف������ت عن مواق������ِع ال�صعِف 

نظم������ِة العربية احلاكمِة  والعج������ِز يف  كل الأ

يديولوجيِة.  ب�رصف النظ������ر عن واجهاتها الإ

أكرِب �صدماِت  وحيث اأن الهزميَة كان������ْت من ا

الوجداِن العرب������ِي يف التاريخ احلديِث، فاإن 

اأعداداً متزايدًة منهم واجهتْها نف�صياً بنف�س 

الطريق������ِة الت������ي واجَهْت بها اأجي������اٌل عربيٌة 

�صابقٌة مثَل هذا الن������وِع من الكوارث الكربى 

�صالم. بالعودة اإىل العت�صاِم بالإ

أِ  ولي�������س هنا جماُل مناق�صِة �صحة اأو خطا

هذا التف�صرِي. ولكن الواقَع هو اأن احلركاِت 

خريِة.  ونة الأ �صالمي������َة قد ن�صط������ْت يف الآ الإ

ومل يقت�رص هذا الن�صاُط على الوطن العربِي 

�صالمِي. وقد  بل ت�صه������دهُ كُل اأ�صقاِع العامل الإ

�صالمُي ع������ن نف�صِه ب�صورٍة  �ربَّ هذا املدُّ الإ ع�����

دراميٍة هّزِت العاملَ يف اإيراَن حيُث قاد علماءُ 

الديِن ثورًة �صعبيًة هائلًة خالل عامي 1977 

أ�صقط������ت �ص������اهَ اإي������راَن ونظاَمه  و 1978، وا

أوائِل عام 1979. مرباطوريَّ يف ا الإ

ورغم اأن حركَة القوميِة العربية – فكراً 

�صالِم فكراً وعماًل ول  وعماًل – تت�صُق مَع الإ

أنها حر�َصْت منُذ بعِثها احلديِث  تناق�ُصه، اإل ا
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أوائِل  يف اأواخر القرن املا�صي التا�صَع ع�رَص وا

الق������رن الع�رصيَن، على اأن ترك������َز على اإبراِز 

طبيعِتها العلماني������ِة. وكان ال�صبُب الرئي�صي 

لهذا الرتكي������ِز على العلمانية هو التحرُر من 

ال�صيطرة العثمانيِة التي هيمنَْت على معظِم 

الوط������ِن العربي لع������دِة قروٍن با�ص������م الديِن 

�صالميِة. لذل������ك كاَن �رصورياً  واخلالف������ِة الإ

ول من ق������ادِة احلرك������ِة القوميِة  للرعي������ل الأ

اأن ير�صم������وا خط������اً فا�ص������اًل للمعركة بينهم 

وبنَي ال�صلطن������ِة يف ا�صتانبول، ثم بينهم وبنَي 

»تركيا الفتاِة« التي رفعت �صعار »الطورانيِة« 

أوائِل القرن الع�رصي������َن. وباخت�صاٍر، ومع  يف ا

أنُهْم  ول على اإ�صالِمهم اإّل ا حر�ِس الرعيِل الأ

كانوا عرباً ذوي لغٍة خا�صٍة وح�صارٍة متميزٍة 

وت������راٍث فريد، ولهذا كلِّ������ِه كاَن من حقهم اأن 

ي�صتقل������وا يف دولة قومي������ٍة خا�صٍة بهم. وكان 

أ�صب������اٌب اأخرى للرتكيِز على العلمانيِة  هناَك ا

أث������ُر بالدعوات  يف ذل������ك الوقِت، منه������ا التا

أماك������َن اأخرى من العامل وخا�صًة  القوميِة يف ا

أياً كاَن املربُر التاريُخي للرتكيز  الغرب، ولكن ا

على علمانيِة القوميِة العربيِة يف فجِر بعثها 

�صالِم  ول، ف������اإن ق�صي������َة العالقِة ب������نَي الإ الأ

أث������رَيْت من جديٍد يف  والقومي������ِة العربيِة قد ا

خريِة. ال�صنوات الأ

�صالم والقومية والوحدة العربية: االإ

�صالم كدي������ٍن وح�ص������ارِة كان الركيزةَ  الإ

مِة العربيِة التي تعي�س  �صا�صيَة يف انبثاق الأ الأ

�صعوبه������ا يف الرقعة املمت������دِة من اخلليج اإىل 

املحي������ِط. ولكنَّ تعريَف َمْن هَو العربيُّ اليوَم 

وِل  هو تعريٌف ثقايفٌّ – ح�صاريٌّ يف املقام الأ

ولي�س تعريفاً ديني������اً اأو عرقياً. فالعربيُّ هَو 

كلُّ َم������ْن يتح������دث العربيَة ل�صان������اً، ويتبناها 

ثقاف������ًة، وي�صت�صعرها وجداناً، وبالتايل يح�س 

مُة  بالنتم������اء اإىل كياٍن ب�������رصٍي متميٍز هو الأ

العربيُة. وبني الع������رب، ومن زعماء احلركِة 

القوميِة، َمْن هْم غريُ م�صلمني. اأي اأن الديَن 

أو العروبة. وقد حاولَِت  لي�س �رصط������اً للعرب ا

احلرك������ُة القوميُة يف فجر بعثها احلديث اأن 

توؤكد الهويَة احل�صاري������َة الثقافية العلمانيَة 

للقومي������ة العربيِة فوق اأيِّ هويٍة اأخرى. وكان 

ذلك �رصورياً ووظيفي������اً يف تلك الفرتِة التي 

تراِك الذيَن كانوا  كان ال�������رصاُع فيها �صَد الأ

م�صلم������ني ويحكمون الع������رَب با�صِم اخلالفِة 

�صالمية. ورغم انتهاء تلَك احلقبِة – �صقوِط  الإ

اخلالف������ِة وانف�ص������اِل العرب ع������ن اخلالفِة 

أنَّ تاأكي������َد الهويِة احل�صاريِة  العثمانية- اإّل ا

العلماني������ِة للعروبة ا�صتمَر بنَي الرعيِل الثاين 

والرعي������ِل الثالِث من قادِة الفك������ِر القومي، 

وما زال هذا التاأكي������ُد م�صتمراً. وللحق فاإن 
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اأحداً من دعاِة القومية العربيِة مل ينكِر الدور 

مِة العربيِة،  �صالم يف ن�ص������اأة الأ �صا�صيَّ لالإ الأ

أو يتطاوَل  �ص������الَم ا كم������ا مل يعاِد اأحد منهم الإ

عليه با�صِم القومي������ِة العربية. كلُّ ما هنالَك 

ه������و تاأكيُد هويٍة اأخ������رى ودفعها اإىل ال�صطح 

وه������ي الهوي������ُة الثقافيُة احل�صاري������ُة كرابٍط 

وجامٍع بنَي العرِب م�صلمنَي وغري م�صلمني.

ه������ذا الطرُح العلم������اينُّ للقومية العربيِة، 

وال������ذي روَج ل������ه املفكروَن القومي������وَن ودعاةُ 

العم������ِل الوحدوي، ظلَّ وقف������اً على النخباِت 

املتعلمة. ولكن اجلماهرَي العري�صَة، وخا�صًة 

من الفالحنَي والعماِل والبدِو، مل متار�ْس هذا 

املفه������وَم يف التمييز ب������نَي هويِتها احل�صاريِة 

�صالميِة. بالن�صبة  الثقافيِة وهويِتها الدينيِة الإ

له������ا هناَك هويٌة واح������دةٌ يختلُط فيها الديُن 

بالثقاف������ِة باللغة مب�صاعر النتم������اِء. العروبُة 

�ص������الُم بالن�صبِة ملعظِم هذِه اجلماهرِي هو  والإ

�ص������يءٌ واحٌد ل ينف�صُل. لذلك فهي ت�صتجيُب 

�صالِم كعروبة،  لنداِء العروبِة كدين، ولنداء الإ

أكرَث ما يحدُث يف اأقطار ال�صماِل  ويحدث ذلك ا

فريقي التي اأغل������ُب �صكانها من امل�صلمني،  الأ

وكما يحدُث يف م�رص اإىل حٍد كبري. 

أكرَث العرِب يعتربوَن  لذلك فاإننا جنُد اأن ا

مة  �ص������الَم اأح������َد املقوماِت الرئي�صي������ِة لالأ الإ

العربية، ون�صب������ًة ل ي�صتهاُن بها – اإن مل تكن 

مة  اأغلبيًة – من بينهم ل متانع يف توحيِد الأ

أكرَث من  أ�صا�ٍس اإ�صالمٍي. بل وتذهب اإىل ا على ا

ذلك اإىل اأن تكوَن الوحدةُ العربيُة خطوًة نحو 

�صالمية. أكرَب وهي وحدةُ ال�صعوِب الإ وحدٍة ا

اإننا نثريُ ه������ذِه النقطَة يف ختام الدرا�صِة 

أنَّ عام������َل الدين ظل  أولُها، ا أ�صب������اٍب. ا لعدِة ا

أك������رث املناق�صاِت التي  يقفُز على ال�صطِح يف ا

تتعلُق بالعروبة والوحدة. وثانيها، اأن حركاِت 

حياِء الديني قد منت ب�صورٍة ملحوظٍة يف  الإ

أج������زاٍء عديدٍة من الوط������ِن العربي. وجاءِت  ا

�صالميِّ  يراني������ُة ذاُت الطاب������ِع الإ الث������ورةُ الإ

واجلماهرييِّ لتوؤك������َد اأن الديَن ما يزال قوًة 

�صالِم  هائل������ًة يف جمتمعاتن������ا. اإن �صح������وةَ الإ

كم������ا ي�صميها البع�ُس يف الغ������رب ت�صتدُّ كلما 

نظم������ُة احلاكم������ُة، ومعظمها ذو  تع������رثِت الأ

طابٍع علمايٍن، يف جمابهة امل�صكالِت الكربى. 

أُ النا�ُس اإىل الت�صبث بالدين  وبتعبرٍي اأخَر، يلجا

كم������الٍذ وكطري������ق للخال�س خ������الَل املحِن 

زمات الطاحن������ِة. لذلك مل يكْن غريباً اأن  والأ

ت�صتَد احل������ركاُت الدينيُة يف اأعقاِب الهزميِة 

املروعِة عام 1967.

أن نرّكز علي������ِه هنا هو  وال������ذي ينبغ������ي ا

تي: الآ

أو تناق�س  أن������ه لي�س هن������اك تعار�ٌس ا 1- ا

�صالم������ِي والقوميِة  أ�صا�ص������ٌي بنَي الدي������ن الإ ا
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أي������ُة حماولة خلل������ق مفا�صالٍت  العربي������ِة. وا

وهمية بنَي الهوي������ِة الدينية والهوية القوميِة 

�صتوؤدي اإىل الدخول يف دوائَر مفرغٍة ي�صيُع 

معها كثريٌ من اجلهد والطاقة، ولن ي�صتفيَد 

�صالم واأعداءُ العروبة. منها اإّل اأعداءُ الإ

2- اإن������ه اإذا كانت القومي������ُة العربيُة يف 

فجر بعِثها احلديِث ق������د ركزْت على الهوية 

احل�صاريِة كي تعمَق خَط املعركِة مع الدولة 

العثماني������ِة الطوراني������ة، فاإّن ه������ذِه املعركَة 

ق������د انتهت من������ُذ اأكرَث من ن�ص������ف قرٍن. ومل 

يع������د هناك م������ن يت�صلُط عل������ى العرب با�صم 

�ص������الِم. والذين يت�صلطون عل������ى ال�صعوِب  الإ

أ�صا�صاً  �صالمية عامة هم ا العربيِة خا�صة والإ

من خارج املنطقة، ونق�صد بهم قوى الهيمنة 

جنبية وهم لي�صوا عرباً ولي�صوا مب�صلمني. الأ

كمعظ������ِم  �صالم������يَّ –  3- اإن الدي������َن الإ

الديانات ال�صماوي������ِة العظمى – له وجهان: 

اأحُدهما يركُز على الغيبيات، ويكّر�س الطاعَة 

م������ر وبذل������ك ي�صبح ق������وًة يف اأيدي  ويل الأ لأ

أنظم������ِة احلكِم الت�صلطي������ِة والقوى الرجعيِة  ا

املحلي������ِة والعاملي������ِة التي تع������ادي ال�صعوب. 

�صالُم  خ������ُر يف املمار�صة ه������و الإ والوج������ُه الآ

�صالة والعدالة  احلقيقي الذي يركُز على الأ

والتق������دِم والعلِم والتعلي������ِم، ويذكي املقاومَة 

�صدَّ ال�صتغ������الِل الداخلي، و�ص������دَّ العدواِن 

جنبي، وبذل������ك ي�صبُح قوًة يف  والت�صل������ط الأ

أيدي ال�صعوب. هذا الوجُه الثاين للدين هو  ا

اإ�صالُم الثورِة اجلزائريِة، مثاًل. وكلُّ ما يدعو 

�صالُم يلتق������ي، بل ويتطابق، مَع  اإلي������ه هذا الإ

دعوِة القوميِة العربي������ِة احلديثِة. واإن الذي 

رف�صتْ������ُه القوميُة العربي������ُة يف اأواخر القرن 

التا�صَع ع�رصَ وخ������الَل القرن الع�رصيَن مل يكن 

�صالم، ولكنه كان املمار�صَة  ه������ذا النوُع من الإ

ال�صلفي������َة الغيبيَة الت�صلطي������َة اجلامدةَ با�صم 

�صالَم  �صالِم، وهي املمار�صُة التي مل حتِم الإ الإ

جنبيِة. من الهيمنِة الأ

�صالم الت�صلطي الغيبي اجلامد  4- اإن الإ

ل يعادي ال�صعوَب ول يقاوُم التقدَم فح�صب، 

عمى  أي�صاً نزعاِت  التع�صِب الأ ولكنه يغذي ا

ألِة املواطنِة وحقوِق  أ�صا�صاً متيناً مل�صا ول يقدم ا

�صالُم  أّما الإ قليات الوطنيِة غرِي امل�صلمِة. ا الأ

احلقيق������ٌي فه������و اأكرثُ ق������درًة عل������ى مواجهِة 

امل�ص������كالِت املعا�رصِة، وعلى اإر�ص������اء قواعِد 

امل�ص������اواِة والعدالة بالن�صبة ل������كل  املواطننَي 

م�صلمنَي كانوا اأو غرَي م�صلمني.

جنبيِة  5- ومما يزعج ق������وى الهيمنِة الأ

هو اأيُّ حركة �صيا�صية ترفُع �صعاَر ال�صتقالل 

والتح������رر والعدالة، �صواءٌ كانت هذه احلركُة 

أو ذات رداٍء اإ�صالمٍي. فالغرب  ذاَت رداٍء قومٍي ا

أو  أي������َة حركة اإ�صالميٍة ا كان يحر�ُس وي�صجع ا
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حل������ٍف اإ�صالمي يعادي التق������دَم. وعهدنا به 

يف ذلك خ������الَل اخلم�صينيات )حلف بغداد( 

�صالمي( قريب. فهذا  وال�صتينيات )احللف الإ

�صالم ل ي�صكُل خطراً عليِه، بل  الن������وع من الإ

هدافه وم�صاحله.  بالعك�س ميث������ُل تكري�صاً لأ

أّم������ا اأن تقوَم حركٌة �صيا�صيٌة اإ�صالمية ثورية،  ا

مثلم������ا ما ح������دَث يف اإيراَن، فه������و ينا�صبها 

الع������داَء ويحاول الق�صاَء عليها منُذ البدايِة. 

ي جتمع عربٍي.  ونف�س ال�ص������يِء بالن�صب������ة لأ

فالغرُب – ممث������اًل يف بريطانيا – هو الذي 

ربعينياِت.  �صجَع قيام اجلامعة العربية يف الأ

اأما اأن تق������وم حركٌة قومي������ٌة عربيٌة حترريٌة 

فعليٌة فهو ي�صارُع اإىل تطويِقها و�رصِبها عنَد 

أوِل فر�صة. ا

�صالمية  6-  الرقعة امل�صرتكة بنَي الثورة الإ

والث������ورِة القومية العربية – اإذن – كبريةٌ، اإن 

مل تكن متطابقًة. فكالهما يعادي ال�صتعماَر 

وال�صهيوني������َة والعن�رصي������َة، وكالهما ين�صد 

العدال������ة وامل�ص������اواة والتحرر. وه������ذا معناه 

أنه مطلوب م������ن قادِة الفكر القومِي والعمل  ا

الوحدوِي العربِي اأن يعيدوا فتَح ملِف الديِن 

غلبيِة  أنُه بالن�صب������ة لأ ا �صالمي. ويدرك������وا  الإ

اجلماه������ري العربيِة من الفالح������ني والعمال 

واملثقفني تتداخُل الهويتاِن القوميُة والدينيُة 

مر  تداخاًل مكثفاً يجع������ُل منهما يف واقع الأ

م������كان ول من  هويًة واح������دًة. وانه ل يف الإ

امل�صلحِة الف�صُل بينهما تع�صفياً.

 واإن نف�������سَ هذِه الرقعِة الكبريِة امل�صرتكِة 

�صالميِة والثورة القوميِة ت�صع  بنَي الث������ورة الإ

على عاتق املفكريَن امل�صلمنَي مهمًة مماثلًة. 

أن يعي������دوا فتَح ملِف  فال بد له������م بدورهم ا

أنه ل تناق�َس  القومي������ِة العربيِة، واأن يدركوا ا

أنه  بني الهوي������ِة الدينيِة والهوي������ِة القوميِة، وا

�صالِم  مكان ولي�س من م�صلحة الإ لي�س يف الإ

أو  احلقيق������ِي اأن يكر�َس ويعمَق هذا الف�صَل، ا

أتباِع������ِه للمفا�صلة الوهميِة  اأن ي�صغَط على ا

بينهما. كما اأن على املفكريَن امل�صلمنَي مهمة 

أخ������رى هَي تو�صي������ُع الرقعة الكب������ريِة بحيث  ا

ت�صب������ح تطابق������اً. واأهم من ذل������َك اأن ينربوا 

أل������ِة املَُواطنِة  ل�صياغ������اٍت جديدٍة ح������وَل م�صا

قلياِت العربية غرِي امل�صلمة. فال يكفي اأن  لالأ

�صالم،  قلياُت يف اأماٍن يف دار الإ تعي�َس هذه الأ

ولك������ن ل بَد اأن ت�صعَر وجداناً ومتار�َس عماًل 

أُ العدالِة وامل�صاواِة يف  ما، ينطوي علي������ه مبدا

أ�صا�صيٌّ من  احلقوق والواجبات التي هي جزءٌ ا

�صالم. ولنا يف اأو�صاع امل�صيحينَي واليهوِد  الإ

أو العبا�صية مثاٌل  موي������ة ا �ص������واًء يف الدولة الأ

�صالمُي  وا�ص������ٌح، حيث اأو�صلَُه������ْم الت�صامُح الإ

اإىل اأعل������ى املنا�صِب فلم يب������ادوا ومل يحاربوا 

كما يفعل اليهوُد اليوَم مَع العرِب وامل�صلمني 

أو كما يُعامل الغ������رُب العرَب  يف فل�صط������نَي ا

هْم. وامل�صلمني املتواجدين على اأر�صِ
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مقدمة:

تت�صع������ب النظرة حالي������اً اإىل الق�صة، كما يت�صعب البح������ث فيها. فالق�صة 

دبية ال�صائعة. جنا�س الأ –تقليدي������اً- جن�س اأدبي يحظى مبكانة كبرية ب������ني الأ
أو قراءة - ق�ص�صاً  وهي تقنية تربوية تتمثل يف ا�صتخدام املعلمني –�رصداً و/ ا

يكتبها خمت�صون لتحقيق اأهداف معينة لدى ال�صغار كالنمو العقلي واملعريف 

واللغوي واخللقي والجتماعي.. اإلخ

الق�ص�ص والرتبية

اأ�صتاذة يف كلية الرتبية.

العمل الفني: الفنان زهري ح�صيب. 
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اإل اأن هناك من نظر اإىل الق�صة موؤخراً 

أنواع الفك������ر، ي�صطنعه  أنها ن������وع من ا عل������ى ا

ن�صان لبناء �صورة عن الو�صط الذي يحيط  الإ

به وحتديد مكانه فيه.

أن لوناً خا�صاً من الق�ص�س ا�صتحوذ  كما ا

على اهتمام هوؤلء، وهو الق�ص�س ال�صخ�صي 

أدبي������اً )رواي������ة ال�صرية  ال������ذي يطلق علي������ه ا

ن  الذاتي������ة(. وهذا الق�ص�س ينظ������ر اإليه الآ

أداة تربط بني  أن������ه ا تربوي������اً واجتماعياً على ا

ال�صغار والكبار يف تفاعل ينقل اإىل ال�صغار 

خربات الكب������ار احلياتي������ة والروائية. وحني 

أ ال�صغ������ار رواية خرباته������م يكونون يف  يب������دا

طريقه������م اإىل تكوين ذواتهم يف اإطار الثقافة 

التي تلّفهم.

وه������ذا العر�س املوجز يرم������ي اإىل اإلقاء 

بح������اث اجلديدة بهذا  نظ������رة �رصيعة على الأ

ال�صدد، وبيان بع�س مقت�صياتها الرتبوية.

مع املالحظة اأن كلم������ة )الق�ص�س( ترد 

خ������الل الن�������س بفت������ح الق������اف )اأي ب�صيغة 

امل�ص������در( اأحياناً، وبك�رص القاف )اأي ب�صيغة 

جمع ال�صم املفرد ِق�صة( اأحياناً اأخرى.

اأواًل- نظرة جديدة للق�ص�ص والق�ص�ص 

ال�صخ�صي:

متث������ل ه������ذه النظ������رة حماولة م������ن علم 

لقاء �ص������وء على طبيعة  النف�������س املعا�������رص لإ

دبي والفني. وقد قاد  ن�ص������اين الأ الن�صاط الإ

اإليها مفهوم مو�ص������ع للفكر يحطم احلواجز 

التقليدية الت������ي تف�صل بني الن�صاط الفكري 

دبي –ومنه الق�ص�س-  من جهة، والن�صاط الأ

والن�صاط الفني من جهة اأخرى.

يق������ول جريوم برون������ر J.Bruner، وهو 

عامل نف�س �صهري:

أود اأن اأج������رب فك������رة جدي������دة تت�صل  »ا

بطبيع������ة الفك������ر واأح������د ا�صتخداماته. لقد 

أداة  اأ�صب������ح تقليداً تن������اول الفكر ب�صفت������ه ا

للعقل. فالفكر اجليد –�صمن ذلك الجتاه- 

هو العقل ال�صلي������م، وكفاءته تقا�س بال�صتناد 

أو ال�صتدلل.« اإىل قوانني املنطق ا

ويعلق على هذا الجتاه التقليدي قائاًل:

»ولكن الفكر املنطقي لي�س ال�صكل الوحيد 

كرث دواماً له.. أو حتى ال�صكل الأ للفكر، ا

خرية  وقد بحث������ُت يف ال�صنوات القليلة الأ

ع������ن نوع اآخر من الفكر، نوع خمتلف كلياً يف 

�صكله عن املحاكمة املنطقية: اإنه الفكر الذي 

أو ا�صتدللية،  ل يتجه اإىل بناء حجج منطقية ا

أو روايات. وما اأريد  بل اإىل اإن�صاء ق�ص�������س ا

فكار حول  ن هو النتقال من هذه الأ عمله الآ

أو الرواية اإىل حتليل الق�ص�س التي  الق�صة ا

أنف�صنا، اأي اإىل ال�صري الذاتية.« نرويها عن ا

طار الفل�صفي لهذه النظرة، يقول  وعن الإ

برونر:
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»تعد املقاربة التي نتبناها ب�صاأن الق�ص�س 

مقارب������ة اإن�صائي������ة بنائية، يتمث������ل منطلقها 

الرئي�ص������ي يف اأن �صن������ع العامل ه������و الوظيفة 

أكان ذلك يف جمال  �صا�صية للعقل، �ص������واء ا الأ

.)1994 Bruner( »..أم الفنون العلوم ا

م������ن هنا ن������رى اأن ه������ذه النظ������رة تو�صع 

ن�صاين عمودياً واأفقياً، بجعل  مفهوم الفكر الإ

أ منذ الطفولة املبكرة،  الن�ص������اط الفكري يبدا

أدبية  أن�صطة متعددة علمية وا وميت������د لي�صمل ا

وفنية.

أنها ح������ني تتناول الق�ص�س الرتبوية  كما ا

ل تقت�������رص عل������ى م�صهد املعل������م الذي يقف 

أو يجل�������س يف و�صطه، ويروي  أم������ام ال�صف، ا ا

أو من كت������اب، ق�ص�صاً يعرتف  من الذاك������رة ا

ثر الكبري يف تربية النا�صئة، ول�صيما  لها بالأ

يف منوهم اخللقي والجتماعي، بل ت�صيف 

اإىل ذلك �صورة جديدة، �صورة تقوم عادة يف 

أي�صاً. وهي  �رصة، وميكن اأن تقوم يف ال�صف ا الأ

تتمثل يف الق�ص�������س ال�صخ�صية التي يرويها 

الكب������ار حتت �صمع ال�صغ������ار اأو مب�صاركتهم، 

فينقلون اإليه������م خرباتهم وي�صكلون ذاكراتهم 

و�صخ�صياتهم وقد يرويها ال�صغار ليتحدثوا 

أي�صاً عن خرباتهم ويع������ربوا عن م�صاعرهم  ا

خرين. وحاجتهم للتفاعل مع الآ

أن������ه ج������رى الع������رتاف  وبالرغ������م م������ن ا

�صاط������ري والق�ص�س  منذ زم������ن طويل باأن الأ

التقليدية التي تختزن احلكمة العملية لقوم 

ما هي اأدوات هامة يف التن�صئة الجتماعية 

لل�صغار، فاإن الق�ص�س ال�صخ�صية التي ترد 

أل�صنة الكبار ب�صورة عفوية اأو مق�صودة  على ا

مل تلق اهتمام������اً كافياً حتى وقت قريب. كما 

اأن الهتمام مل يوجه اإىل الق�ص�س ال�صخ�صية 

أ ال�صغ������ار يف روايتها عن خرباتهم  التي يبدا

اخلا�صة يف �صن مبكرة جداً.

هذه الق�ص�������س التي ي�صمعه������ا ال�صغار 

�رصة خالل  أو يروونه������ا ول �صيما يف ج������و الأ ا

ن الكثري  �صنوات م������ا قبل املدر�صة تلق������ى الآ

أثر  م������ن العناية والبحث، لقناعة مفادها اأن ا

هذه الق�ص�س ل يقت�رص على تلك ال�صنوات 

املبكرة بل يتعداه������ا اإىل ما يجري بعد ذلك 

أنه حني  يف املدر�ص������ة واحلياة. ويرى املربون ا

ت������زداد معرفة املعلمني باأ�ص������كال الفهم التي 

طف������ال يف البي������ت خالل ظروف  يكّونه������ا الأ

حياته������م اليومي������ة، ي�صبح ه������وؤلء يف و�صع 

اأف�صل لتنمية جوان������ب القوة التي يُح�رصها 

طف������ال معهم اإىل املدر�صة ا�صتناداً اإىل تلك  الأ

املعرفة.
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درا�ص�������������������ات  ثاني���ًا- 

ح���ول الق�ص�ص والق�ص�ص 

ال�صخ�صي:

1- الق�ص�ص ال�صخ�صي 

يف  واأث���ره  ����رشة  االأ يف 

االجتماعي���ة  التن�صئ���ة 

وتكوين الذات:

الباحث����������������ان  اهت������م 

الثنولوجي������ان بيغي ميلر 

وروب������رت   P.Miller
 R.Mehler ميهل������ر 

بهذا الن������وع من الق�ص�س 

بحثهم������ا  يف  وانطلق������ا 

م������ن قناعة مفاده������ا: اأن 

الق�ص�س ال�صخ�صية توؤدي 

دوراً موؤث������راً يف التن�صئ������ة 

ولو  لل�صغار،  الجتماعية 

كان������ت مروية ب�صورة عفوي������ة ودومنا ق�صد 

منهج������ي؛ بل وحتى ح������ني تكون غري موجهة 

لهم ب�صورة مبا�رصة. وهي ذات نتائج هامة، 

ل�صيما يف تكوين الذات لديهم.

هذه النظرة للَق�ص�س ال�صخ�صي ت�صتند 

اإىل فر�صيت������ني مرتابطتني ب�ص������اأن احلديث 

وىل، هي اأن احلديث العادي َمْعلَم  العادي: الأ

م������ن معامل احلياة الجتماعية، عام منظم يف 

كل ثقافة؛

آلية رئي�صية، اإن مل نقل  أنه ا والثاني������ة، هي ا

لي������ة الرئي�صية، للتن�صئة الجتماعية. ذلك  الآ

اأن تدف������ق الو�صائ������ل الجتماعي������ة واخللقية 

م�صتم������ر دون انقط������اع من خ������الل اللقاءات 

ال�صغرية الالمتناهية يف احلياة اليومية.

ي�ص������اح ذل������ك ينبه الباحث������ان اإىل اأن  ولإ

املوؤ�ص�صات الجتماعية عامة تنتظم بطرائق 

يلتقي فيها الرا�صد والنا�صئ با�صتمرار للقيام 

أ�صكال معينة من احلديث،  باأن�صطة تتو�صطها ا
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مما يوؤدي اإىل نتائج اجتماعية ونف�صية لدى 

النا�صئ.

�������رصة، تلك  وح������ني نطبق ذل������ك على الأ

التن�صئ������ة  الت������ي حت������دث فيه������ا  املوؤ�ص�ص������ة 

الجتماعي������ة املبك������رة، يبني النم������وذج الذي 

�رصة ين�صئون  يعر�صه الباحثان، اأن اأع�صاء الأ

ال�صغار على اأنظمة للمعنى جتعلهم يندجمون 

أ�صكال  أو ب�ص������ورة مق�صودة- يف ا –عفوياً و/ا
�صكال هو  معينة من احلديث. واأحد هذه الأ

الق�ص�س ال�صخ�صي.

ويرى الباحث������ان اأن امل�صاركة املعتادة يف 

الق�ص�س ال�صخ�صي لها نتائج عديدة:

اأولها، اكت�صاب الطفل مهارات الق�ص�س 

أو الرواية؛ وثانيتها، واأكرثها �صلة باملو�صوع  ا

ال������ذي نعن������ى به، ه������ي تكوين ال������ذات لدى 

الطفل.

وقد يعل������ق بع�صهم على ذلك قائاًل: مبا 

أ�صكال م������ن احلديث جتري  اأن هن������اك عدة ا

�رصة، وكل منه������ا يقت�صي تكوين  يف اإط������ار الأ

الذات، فلم������اذا التوقف ب�صورة خا�صة عند 

الق�ص�س ال�صخ�صي؟

ويجي������ب الباحثان ب������اأن ال�صبب يف ذلك 

يعود اإىل اأن الق�ص�س التي يرويها النا�س عن 

ذكرياتهم خلربات من حياتهم اخلا�صة متثل 

ن عنا�رص  عاماًل متمي������زاً يف تكوين الذات لأ

متعددة كالزمان واملكان والقيم والنفعالت.. 

تاأتلف يف هذا النوع من الق�ص�س.

مثلة التي ي�صوقانها لتربير ذلك،  ومن الأ

اأن الروائي������ة اودوار ويلتي E.Welty تُرجع 

من������و ح�صها الدرام������ي اإىل ق�ص�س اخلربات 

ال�صخ�صي������ة الت������ي �صمعته������ا يف طفولته������ا 

خالل املحادث������ات، واأن كتابة نورمان ماكلني 

N.Maclean ل�صريت������ه الذاتية ابتداأت كما 
يق������ال مع الق�ص�������س ال�صخ�صي������ة التي كان 

أبنائه ال�صغ������ار، ليوحي لهم  يق�صه������ا عل������ى ا

أو الذي  آباوؤه������م، ا بن������وع النا�س ال������ذي كاأنه ا

كان������وا يفكرون وياأمل������ون باأن يكون������وه؛ واأن 

كاترين  ال�صوداء  مريكي������ة  الأ نرثوبولوجية  الأ

مورغ������ان K.Morgan تق������ول يف كتابه������ا 

)كلم������ات تتح������دث( اإن ق�ص�س خربات الرق 

أربعة  املتتالي������ة جلداتها والت������ي انتقلت عرب ا

اأجي������ال، ه������ي التي �صكل������ت م������ادة الكتاب، 

والت������ي ما ت������زال توجه حياته������ا وتوحي لها 

مبا تكتب؛ اإ�صاف������ة اإىل �صهادات َجمعت بني 

أف������راد عديدين ب�صاأن خرباته������م ال�صخ�صية  ا

�رصي������ة، تدل على قيمة ه������ذا الق�ص�س.  والأ

)Miller & Mehler 1994( وق������د بينت 

الدرا�صة الثنوغرافية التي اأجراها الباحثان 

أو�ص������اط اجتماعي������ة –ثقافية خمتلفة اأن  يف ا

ممار�صات الق�ص�س حتدث بانتظام يف اأطر 
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اجتماعي������ة له������ا معناها ودللته������ا يف �صياق 

الثقاف������ة؛ وهي تاأخ������ذ مكانها حت������ت �صمع 

طفال ال�صغار. الأ

ولتعريف هذه املمار�صات و�صع الباحثان 

نوعني من املعايري:

ول يف ال�صمات املحلية  يتمث������ل الن������وع الأ

للق�ص�س، اأي ال�صمات التي ت�صود يف جمتمع 

أو ثقافة م������ا؛ وقد تاأكد لهم������ا اأن هذه  م������ا ا

ال�صمات تختلف اختالفاً بيناً من جمتمع اإىل 

اآخر ومن ثقافة اإىل اأخرى.

أما الن������وع الثاين فهو يتعلق مبدى توافر  ا

طف������ال، وبالكيفية  الق�ص�������س ال�صخ�صي لالأ

أي�صاً اأن  التي يت������م بها ذلك. وقد تاأكد لهما ا

بع�س املجتمعات حتجب بع�س املو�صوعات 

طفال، اأو متنعهم من اخلو�س  أ�صماع الأ عن ا

أنهما نبَّها اإىل وجود اأوجه للت�صابه  فيها على ا

بني جميع املجتمعات وهي:

- اإن الق�ص�س ال�صخ�صي يجري ب�صورة 

اعتيادية ب�صفته جزءاً م������ن احلياة العائلية 

اليومية.

طف������ال يف املجتمعات املدرو�صة  - اإن الأ

كافة يتعر�صون للق�ص�س ال�صخ�صي بطرائق 

متعددة، وهي ت�صتمل على:

أ: ق�ص�������س تروى بامل�صارك������ة بني الكبار  ا

أمٌّ تتحدث مع طفلها حول  وال�صغار، ومثالها ا

�صجار حدث بينه وب������ني طفلة اأخرى فتقول 

له:

- اأنت بداأت ب�رصبها.

ويحتج الطفل قائاًل:

- هي دفعتني اأولً ف�رصبتها.

م: فت�صحح الأ

أيتك. اأنت بداأت ب�رصبها. - ل، لقد را

أ�صه موافقاً، فيهز الطفل را

- نعم.

طفال ب�صمري  ب: ق�ص�������س حتكى عن الأ

أثناء ذلك  الغائب وبح�صورهم، ويُطلب منهم ا

امل�صاركة لتف�ص������ري اأحداثها. ويف هذه احلالة 

�رصة مع �صخ�س اآخر عن  يتحدث فرد من الأ

اأعم������ال قام بها الطفل، ويوج������ه اإليه خالل 

أ�صئلة وي�صجعه عل������ى احلديث، مما  ال�������رصد ا

عمال باأعمال �صابقة  ي������وؤدي اإىل ربط تلك الأ

أو للكبار، وبالنتائ������ج التي تربت عليها.  له، ا

أ�صكال التف�صري  وهك������ذا ينقل الرا�صد للطفل ا

الجتماعية خلرباته اخلا�صة.

ج: ق�ص�س يروي فيه������ا الكبار خرباتهم 

ال�صخ�صية بح�صور ال�صغار وهوؤلء ي�صتمعون 

اإليه������ا ويكت�صبون بذلك معرفة وفهماً لهوؤلء 

الكبار وملن يتحدث������ون عنهم، وللمو�صوعات 

التي يدور حولها الق�ص�س.

طفال ي�صاركون يف جميع  واملالحظ اأن الأ
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ه������ذه املمار�صات يف �صن مبك������رة، وهي �صن 

الثانية والن�صف يف هذا البحث.

�صاف������ة اإىل هذه املعطي������ات املتمثلة  بالإ

يف املمار�ص������ة املنت�رصة واملتنوع������ة للق�ص�س 

ال�صخ�صية خالل �صن������وات الطفولة املبكرة، 

أثناء الدرا�صة  هن������اك مالحظة اأخرى جتلت ا

أنها  وهي اأن الذات الراوية ذات مت�صلة، اأي ا

تُعرف يف �صلتها بنف�صها وباآخرين. فالطفل 

الذي يق�������س يف الوقت الراهن يتحدث عن 

خربات������ه املا�صية، اأي عن ذات������ه يف فرتة ما؛ 

أنه ي�ص������ع نف�صه يف رابط������ة اجتماعية  كم������ا ا

أو ي�صتمع اإىل  ح������ني يق�س مب�صاركة الكب������ار ا

ق�ص�صهم ال�صخ�صي.

هذه املعطيات ت�صري اإىل املمار�صة املنت�رصة 

واملتنوعة للق�ص�س ال�صخ�صي خالل �صنوات 

ما قبل املدر�صة، واإىل اأن ذات الطفل تعرف 

خرين حني تروي معهم،  نف�صها يف �صلتها بالآ

أو تنفيها، وحتى حني ت�صغي  وتوؤكد روايتهم ا

اإليهم يروون ق�ص�صه������م ال�صخ�صي في�صبح 

بالت������ايل ج������زءاً منها، ج������زءاً م������ن ما�صيها 

.)Miller & Mehler 1994( .وتراثها

2- ق�ص�ص املعلمني:

يق������ول برونر عن الق�ص�������س ال�صخ�صي: 

»هن������اك من جميع اجله������ات اهتمام متزايد 

بالق�ص�������س ب�صفته الو�صيل������ة الوحيدة التي 

حداث حياتنا.«  نعطي ع������ن طريقها معنى لأ

.)Bruner 1986(

ذل������ك اأن الق�ص�������س ال�صخ�ص������ي ميث������ل 

أ�صلوب  أ�������رصة الفرد وثقافت������ه وا ناف������ذة على ا

ن كل  حياته. وفيه تت�صابك حيوات النا�س، لأ

خرين  ف������رد يتعلم من خالله الكث������ري عن الآ

وهو  وحا�رصهم..  وما�صيه������م  واهتماماتهم 

يق������دم مناذج للخ������ربات الب�رصي������ة امل�صرتكة، 

واخلربات اخلا�صة الفريدة لكل جماعة وكّل 

�صخ�س.

ن  من هنا ف������اإن العديدي������ن  يعرتفون الآ

باأهمية مقاربة اأح������داث حياتهم ال�صخ�صية 

أنا�س  اإذا كانوا يريدون اإيجاد نقاط ارتباط مع ا

اآخرين ميك������ن اأن تت�صل ذكرياتهم يف بع�س 

املوا�صع وتنف�ص������ل يف موا�صع اأخرى. تقول 

اإحدى القا�ص������ات: »اإن ق�ص�صي ال�صخ�صي 

أ�صارك فيه اآخري������ن اأملة يف اأن  ج������زء مني، ا

ث������ر الذي اأحدثه يّف.«  يحدث فيهم نف�س الأ

.)Vascellaro 1994(

وحني ننتقل اإىل املدر�صة جند من يقول: 

أ�صكالً  »اإن الرتبية املدر�صية يجب اأن تت�صمن ا

متّك������ن ال�صغار من اأن يتفتحوا يف �صبكة من 

العالقات، واأن ينظروا اإىل ما حولهم مبناظري 

منفتح������ة على حقيق������ة دائم������ة التغري؛ كما 

متكنهم م������ن اأن يبحثوا عن حريتهم ويجدوا 



الق�ص�ص والرتبية

1�1 العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

.)Greene 1994( ».اأ�صواتهم اخلا�صة

هداف فاإنهم  واإذا ما تبنى املعلمون هذه الأ

�صيكت�صفون اأن ق�ص�س حياتهم اخلا�صة رمبا 

كانت اأف�صل الو�صائل للو�صول اإىل تالميذهم 

وم�صاعدتهم على حتقيق ذواتهم.

فحني يغو�س املعلم يف اأعماق ذاكرته فاإنه 

ي�صتثري م�صاعر قوية م������ن خرباته احلقيقية 

أو الفرح  مل وال�صياع ا يف الوحدة واحلزن والأ

والده�صة والرتياح.. ويرتبط بعمق ب�صوت 

طفال الذين يعلمهم يف  طفولته، واأ�صوات الأ

اآن معاً.

اإن املعلمني يعيدون بناء الطفولة الراهن 

أنف�صه������م ح������ني ين�صئ������ون ق�ص�صهم اإنهم  يف ا

يعي�صون من جديد اإح�صا�س الطفل باحَلَدث. 

: »اإننا ل ن�صتطيع  V. Paley تقول فيفيان بايل

طفال دون اأن ننظر  احلديث عن نفو�������س الأ

أنف�صن������ا، ودون اأن نق������در خرباتهم باأعني  يف ا

طفلية. وحني يروي املعلمون ق�صة �صخ�صية 

فاإنهم ي�صريون خاللها اإىل ما رافق طفولتهم 

أزم������ان –وحني يق�صون  أنا�س واأماكن وا م������ن ا

طفال فاإنهم يق�صون ما  ق�ص�������س حياتهم لالأ

طفال الذين يعلمونهم منها، متلوؤهم  يه������م الأ

الرغبة يف اإيج������اد ظروف للحياة اأف�صل من 

.)Paley 1981(».تلك التي عرفوها

وم������ن جهة اأخ������رى يتو�ص������ل املعلم –من 

خالل ق�ص�ص������ه ال�صخ�صي- اإىل فهم اأف�صل 

لتالمي������ذه. فه������و ح������ني يفك������ر يف ق�ص�صه 

ال�صخ�صي������ة ويح������اول اأن ي�رصدها مبفردات 

طفال،  وتعابري و�ص������وراً تلقى قبولً م������ن الأ

ي�صع������ر باأنه اأقرب اإليهم. كما اأن ذلك يجعله 

اأكرث وعي������اً باأهمية الق�ص�������س التي يرويها 

أنف�صه������م ب�صفتها نوافذ لعوامل  طفال عن ا الأ

أو يفهمها لول  ميك������ن للمعل������م األ يعرفه������ا ا

ذلك.

طف������ال –كم������ا ب������نّي علماء  اإن ع������وامل الأ

النف�س- حتوي طبق������ات معقدة من اخلربة، 

رمبا كان املعلمون ل يعرفون اإل جزءاً ي�صرياً 

مان مل�صاركة  منها. لذلك كان �صعور املعلم بالأ

طف������ال يف ق�ص�ص������ه ال�صخ�صي ميثل يف  الأ

أنف�صهم، مما  طفال دعماً وقبولً لهم ا نظر الأ

مان للتعبري  يجعله������م ي�صعرون بدوره������م بالأ

عما يجول يف �صدورهم.

انطالقاً من هذه النظ������رة قررت بع�س 

مريكية  كليات الرتبية يف الوليات املتحدة الأ

طفال جزءاً من الدرا�صات  جعل ق�ص�������س الأ

العلي������ا فيه������ا. ويف كلي������ة الرتبي������ة يف بانك 

 Bank Street College of �صرتي������ت 

�صتاذ �صال فا�صيالرو  Education ق������دم الأ
S.Vascellaro مق������رراً يف ه������ذا املو�صوع 
يكون الواج������ب النهائي فيه اأن تكتب كل من 
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الدرا�صات –اللواتي يعلّمن اأطفالً بني الثالثة 

أو ي�صتعدون لتعليمهم – والعا�رصة من العمر، ا

أو �صعرية تُخرج على �صكل كتاب  ق�صة نرثية ا

طفال. م�صور لهذه الفئة من الأ

أنه و�صيلة  وقد نظر اإىل هذا الواجب على ا

للتاأك������د مما تعلمته الدار�ص������ات من عرو�س 

طفال التي قرئت ونوق�صت خالل  ق�ص�س الأ

أنه طريقة  املحا�رصات. كم������ا نظر اإليه على ا

جديدة جلعل الدار�ص������ات يرتبطن بعمق مع 

 Vascellaro( .صوت الطفولة يف نفو�صهن�

.)1994
لق������د كتب������ت الدار�ص������ات ع������ن اأ�رصهن 

ليفة، وحتدثن  واأ�صدقائهن وحيواناته������ن الأ

ع������ن طفولته������ن و�صبابه������ن وتعليمهن. وقد 

ك�صفت ق�ص�س الدار�صات عن �صور لفتة من 

اخلربة املعا�صة بعد اإحيائها واإعادة تف�صريها 

حيان. كما  وتنقيته������ا وتعديلها يف غال������ب الأ

ك�صف������ت عن التاريخ الثق������ايف الذي جعل كل 

دار�صة تتفرد بني املجموع������ة، مثل الدار�صة 

الت������ي   M.Marshall مار�ص������ال  موني������ك 

عا�ص������ت طفولتها ممزقة ب������ني عاملني: عامل 

ملانية  �صود، وعامل اأمها الأ مريكي الأ والدها الأ

البي�ص������اء، اللذين انف�صال بالطالق والطفلة 

ما تزال يف املهد.تقول مونيك مار�صال: »حني 

أنني  رويت ق�صتي للتالميذ ال�صغار �صعرت ا

أزداد قرباً منهم.  أنني ا اأعطيهم �صيئاً مني، وا

لق������د اأوج������دت م�صاركتي اإياه������م يف حياتي 

طفال  مان متك������ن الأ اخلا�ص������ة جواً م������ن الأ

أنف�صهم  في������ه من اأن يتحدثوا ب�رصاح������ة عن ا

وم�صكالته������م، ويتحرروا بذلك من وحدتهم، 

أنه طفل  حتى اإن اأحدهم اأعلن اأمام ال�صف ا

متبنى. اإن امل�صاركة هامة، وقد فتحت عيني 

على م������ا ن�صتطيع ك�صبه منها. فالق�صة حني 

تتحدث عن مو�صوع �صخ�صي يكون لها وقع 

اأعم������ق واأكرث حميمية، وه������ذا ل يح�صل يف 

.)Vascellaro 1994( ».الق�صة العادية

�صتاذة  لقد ذكرنا –فيما �صب������ق- راأي الأ

فيفيان بايل فيما يتعلق بالق�ص�س ال�صخ�صي 

ن اأن ن�ص������ري اإىل  ودوره الرتب������وي. ون������ود الآ

جتربة اأجرتها يف املدار�س التجريبية التابعة 

أنه������ا اأمريكية  جلامعة �صيكاغ������و، مع العلم ا

أبناء جلدتها  �ص������وداء عانت ما عاناه جمي������ع ا

ن التغلب  م������ن التمييز العن�رصي، وحتاول الآ

عليه نف�صياً بعد اأن اأبطل قانونياً.

تقول بايل:

طف������ال يف اخلام�صة  دخل������ت رو�ص������ة الأ

من عمري. وبقي������ت خارج الدائرة ال�صحرية 

للمعلمة )وقد كان������ت معلمة بي�صاء( �صائعة 

يف غاب������ة مظلمة �صاكنة. كنت اأقبع هكذا يف 
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ال�ص������ف يف منتهى الياأ�س حت������ى ترتاءى يل 

اأمرية جميل������ة تقبل نح������وي ومت�صك بيدي. 

مرية ت�صبه تلميذة يف ال�صف �صقراء  كانت الأ

زرقاء العينني، وه������ذه ت�صبه بدورها الدمية 

الت������ي كانت املعلم������ة ت�صعه������ا بجانبها فوق 

املن�صة بحيث يراها اجلميع.

كانت املعلمة حتب الدمية وحتب التلميذة 

ال�صق������راء ب�ص������كل خا�������س، ومل تك������ن تعريين 

اهتماماً على ما يبدو يل. ومل تكن ت�صعر مبا 

اأعانيه من تقديرها الوا�صح للدمية ال�صقراء 

والتلميذات اجلميالت يف ال�صف..

تغلب  مر مني وقتاً طوياًل لأ وقد تطلب الأ

على �صعور ال�صياع يف الغابة.

طفال، قد  أوؤل������ف الق�ص�س لالأ ن ا أنا الآ وا

يختل������ف اأبطالها ولك������ن مو�صوعات الوحدة 

نقاذ تتكرر فيها دائماً. واأحاول  وال�صياع والإ

أ النهار املدر�ص������ي بق�صة تربط بيني  أبدا اأن ا

طف������ال وت�صهل عليهم دخول الدائرة  وبني الأ

ال�صحري������ة، الت������ي اأق�صي������ت عنه������ا خ������الل 

طفولتي..«

�صت������اذة الباحثة  وجدي������ر بالذك������ر اأن الأ

اعتادت اأن حت�رص معه������ا –خالل ق�ص�صها 

طف������ال- دميتني بدلً م������ن دمية واحدة،  لالأ

خرى �ص������وداء، وهما  اإحداهما �صق������راء والأ

متث������الن �صخ�صيت������ي اأمريت������ني �صديقت������ني 

تقفان يف وج������ه �صاحرة �رصي������رة تعمل على 

يقاع بالدمي������ة ال�صوداء للق�صاء على هذه  الإ

ال�صداقة.

وق������د تو�صلت يف نهاي������ة الق�ص�س التي 

مان اإىل جعل  أ�صاعت على ما يبدو جواً من الأ ا

التلميذات ال�ص������وداوات يتغلنب على م�صاعر 

الوح������دة وال�صياع، ويبادرن اإىل احلديث عن 

خرباتهن واأ�رصهن وثقافتهن.

وتخل�س الباحث������ة اإىل القول: اإن الق�صة 

املحبوكة فني������اً، تن�صج خيط������اً م�صتمراً بني 

نف�س املعلم ال������ذي يرويها، والنفو�س النا�صئة 

لتالمي������ذه ال�صغار يف عمر ما قبل املدر�صة. 

)paley 1994(

والواق������ع اإن الق�ص�������س ال�صخ�صية التي 

يرويه������ا الكب������ار تدخ������ل اإىل غرف������ة ال�صف 

أ�صخا�صاً يكت�صبون احلياة من خالل الكلمات  ا

والتعاب������ري، ويوج������دون فيه خ������ربات حياتية 

ووجه������ات نظ������ر جدي������دة. وه������ذه الكلمات 

والتعاب������ري ت������رتدد –يف الوق������ت ذات������ه- يف 

طف������ال امل�صتمعني، الذين يعيدون  ذاكرات الأ

بن������اء الق�صة مب������ادة اأفكاره������م وم�صاعرهم 

اخلا�صة.

أن������ه مبج������رد دخول  اأ�ص������ف اإىل ذل������ك، ا

لغ������ة وخ������ربات جدي������دة اإىل غرف������ة ال�صف 

طفال  من خ������الل ق�ص�������س الكبار، ف������اإن الأ
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لتجري������ب لغة  أنف�صه������م يك�صب������ون فر�ص������اً  ا

خرين وخرباتهم، ويكت�صبون طرقاً جديدة  الآ

ل�صتخدام الكلمات.

طفال ق�ص�ص االأ

طفال يف خمتل������ف البيئات  أين������ا اأن الأ را

ي�صاركون يف �صبكة معقدة ومتنوعة وم�صتمرة 

من ممار�صات الق�ص�س التي تتخلل عالقات 

بناء يومياً. وحني يدخلون ريا�س  ه������ل والأ الأ

طفال يكونون قد اأم�صوا عدة �صنوات من  الأ

النخراط يف الق�ص�س ال�صخ�صي، ب�صفتهم 

م�صتمعني ورواة معاً. لق������د اأ�صبح الق�ص�س 

أ�صلوب������اً لتنظيم خرباتهم وطبيعة  ال�صخ�صي ا

ثانية لهم.

ه������ذا ويعتق������د العدي������د م������ن املربني اأن 

طفال  الق�ص�س ال�صخ�صي هو جمال قوة لالأ

يف عمر ما قبل املدر�صة. ول يق�صدون بذلك 

طف������ال ه������م رواة حاذقون فح�صب، بل  اأن الأ

اإن هوؤلء يهتم������ون اهتماماً كبرياً بالق�ص�س 

ال�صخ�ص������ي وي�صاركون في������ه غالباً بحما�صة. 

أنه������م ي�صتخدمون الق�ص�س  اأ�صف اإىل ذلك ا

أنف�صهم واإعطاء  أداة للتعبري عن ا ال�صخ�ص������ي ا

و�صاعهم. معنى لأ

ن  وهذا الق�ص�س ما يفتاأ ينمو ويتطور، لأ

طف������ال يف الق�ص�س ال�صخ�صي  انخ������راط الأ

ه������و يف الواقع انخ������راط م������ع اآخرين، ومن 

هوؤلء اأع�صاء كب������ار يف الثقافة ي�صتخدمون 

أ�صاليب معقدة من الق�ص�س، تنتقل بدورها  ا

أثناء  طفال م������ن خالل تفاعلهم معهم ا اإىل الأ

حياتهم اليومية.

وا�صتن������اداً اإىل ذلك يوؤك������د هوؤلء املربون 

طفال  اأن رواية الق�ص�������س ال�صخ�صية من الأ

ميك������ن اأن متث������ل ج�������رصاً ي�صل ب������ني البيت 

لفبة املبكرة. وهذا ما  واملدر�صة ويقود اإىل الأ

دفعهم اإىل تبني مقارب������ات للقراءة والكتابة 

طفال على التعبري �صفوياً  ت�صتند اإىل قدرة الأ

عن خرباتهم ال�صخ�صية.

ولك������ن املالحظ������ة ت�ص������ري اإىل اأن املربني 

التقليدي������ني يولون ق�ص�������س الكبار مبختلف 

أ�صكالها اهتماماً يف������وق اهتمامهم بق�ص�س  ا

ال�صغار دومنا انتباه اإىل الرتباط القائم بني 

طفال  النوعني. فالق�ص�س الت������ي يرويها الأ

تك�ص������ف عمن هم وعن الكيفي������ة التي يرون 

أ�صكال  بها العامل من حولهم. وح������ني نلتقط ا

طفال يف  املخيلة الرمزية التي يع������رب بها الأ

ق�ص�صهم، ميكننا حت�صني فهمنا للكيفية التي 

طفال الق�ص�س التي نرويها لهم،  يفهم بها الأ

أو ال�صتجابة اللذين يحدثان  ولنوع النطباع ا

عندهم اإزاء تلك الق�ص�س.

اإ�صاف������ة اإىل م������ا اأكده برون������ر وبايل عن 

طفال وهو اأن هذه  الق�ص�������س ال�صخ�صية لالأ
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الق�ص�������س اأدوات معرفي������ة، واإن ا�صتخ������دام 

أ�صا�صي يف حماولتهم  طفال للخيال عن�رص ا الأ

 Bruner 1986;( .لل�صيطرة على الواق������ع

.)Paly 1981
ق�ص�صه������م  ي�صتخدم������ون  طف������ال  الأ اإن 

كطريق������ة للتعبري عن امل�ص������كالت النفعالية 

التي ت�صغلهم وحلل هذه امل�صكالت يف الوقت 

ذاته.

وحني يبنون ق�ص�صهم ي�صتخدمون �صوراً 

ومفاهيم ي�صتخدمونها من ثقافتهم وقد بينت 

طفال قادرون على  الدرا�صات اأن ه������وؤلء الأ

غرا�صهم  امت������الك الثقافة وا�صتخدامه������ا لأ

اخلا�صة يف زمن ق�صري ن�صبياً.

مثل������ة الت������ي قدمته������ا اإح������دى  وم������ن الأ

الدرا�صات ب�صاأن التطور ال�رصيع يف الق�ص�س 

طفال، مثال الطفل انتوين  ال�صخ�صي لدى الأ

طف������ال يف الرابعة من  ال������ذي دخل رو�صة الأ

عمره.

ففي بداية العام روى انتوين هذه الق�صة 

لدى روؤيته �صلة من اأ�صداف البحر اأح�رصتها 

املعلمة اإىل ال�صف:

ذاك اليوم راأيت قنديل بحر �صغري   -

يف حو�س احلمام.

ولدى تنبيه املعلم������ة اأن قنديل البحر ل 

طفال  يعي�س يف امل������اء العذب، و�صخري������ة الأ

خرين منه، قال انتوين: الآ

نزل من ال�صنبور، واأ�صاف:  -

أ  أريت������ه ملام������ا، ث������م بدا التقطت������ه وا  -

يتحرك.

علقت املعلمة:

ل باأ�س، اإن انتوين يريد اأن يروي ق�صة.

فابت�صم الطفل لرفاقه موؤيداً.

ويف يوم اآخر كان انتوين يقف مع طفلني 

اآخرين يتباهيان بقوتهما، فتدخل يف احلديث 

حد الطفلني: وهو ينفخ �صدره قائاًل لأ

أوه، نعم، �صدري قوي،  أي�صاً، ا أنا ا وا  -

هل ترى؟

هل تذكر حني دفعني ال�صبي الكبري؟ اإنه 

أبداً.. أبداً، ا مل يوؤملني ا

وىل لنتوين  داءات الق�ص�صية الأ هذه الأ

كانت جم������رد كلمات وتعاب������ري ق�صرية حتمل 

طابع������اً حتادثي������اً، ولي�صت ق�ص�ص������اً باملعنى 

ال�صحيح للكلمة. ولكنه يف نهاية العام تو�صل 

اإىل تقدمي ق�صة متكامل������ة م�صتخدماً جماًل 

أدبية لفتة. ومن تلك الق�ص�س: ا

كنت يف املخزن

وفجاأة، جاء اأحدهم ليتكلم مع ماما

وَعَرَفته. وواحدة واحدة

أ�صقطت بع�س ع�صري التفاح، ا

وكان عليها اأن تنظف كل �صيء.
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لق������د جنح انتوين هن������ا يف حتويل م�صهد 

ع������ادي يف دكان البقال������ة اإىل ق�ص������ة واقعية 

حمبوكة، ت�صتمل على �صورة فنية جميلة وهي 

�صورة ن������زول بع�س ع�صري التف������اح واحدة، 

أن������ه ل يحتمل اأن يكون  واحدة. بالرغم من ا

قد �صمع اأحد الكبار ي�صتخدم تعبري »واحدة، 

 Dysan&( املج������ال.  ه������ذا  يف  واح������دة« 

)Genishi 1994
هناك نقطة اأخرى جتدر مالحظتها يف 

أنها تك�صف عن جوانب  هذه الق�ص�س، وهي ا

متعددة من �صخ�صية انتوين. فهو يف الق�صتني 

وىل والثالثة تلمي������ذ متعاون وطفل متعلق  الأ

باأم������ه، ويف الق�صة الثانية �صبي �صلب معتد 

طفال  بنف�صه. مم������ا يدفع اإىل الق������ول اإن الأ

ي�صكل������ون من خ������الل الق�ص�������س عالقاتهم 

خرين، ويعربون بطرق مك�صوفة وم�صترتة  بالآ

عن م�صاعرهم اإزاءهم.

طفال يف  وبالرغ������م م������ن اأن ق�ص�������س الأ

املدر�صة �صئيل ن�صبياً اإذا ما قورن بالبيت، فاإن 

الدرا�ص������ات احلديثة يف املدار�س التي ت�صجع 

ه������ذا اللون م������ن التعبري بين������ت وجود فروق 

فيه من حيث العم������ر، والو�صط الجتماعي، 

واخللفية اللغوي������ة- الثقافية. اإل اأن الفروق 

ك������رب من الهتمام هي  أثارت القدر الأ التي ا

الفروق بني اجلن�صني.

لق������د اهتمت بهذا اجلان������ب العديد من 

الدرا�ص������ات. ونح������ن منث������ل لها هن������ا بتلك 

الت������ي اأجراها باحث������ون اأمريكيون ثالثة من 

جامع������ة بركلي ه������م: اميبليك������ي نيكولوبولو 

�صكيل������ز  وبرب������ارا   A. Nicolopoulou
 J.Weintrob وجيف وينرتوب B.Scales
وقد تابع هوؤلء ق�ص�������س اأطفال يف الرابعة 

من عمرهم ل�صتك�صاف الطرق املختلفة التي 

طفال البن������اءات الرمزية  ي�صتخ������دم فيها الأ

لتمثي������ل الواق������ع وتنظيم������ه، والتعرف على 

أث������ر اجلن�س يف ه������ذه الختالفات يف حال  ا

وجودها.

أك������دت النتائج الت������ي تو�صلوا اإليها  لقد ا

طف������ال –مو�ص������وع التجربة- ويف هذا  اأن الأ

العمر املبكر، يت�صورون العامل –ول�صيما عامل 

العالق������ات الجتماعي������ة- وي�صورونه بطرق 

�صديدة الختالف. واأن الفروق بني اجلن�صني 

أ�صلوب������ني خمتلفني  تتجل������ى يف ا�صتخدامه������ا ا

للق�ص�س من حيث املخيلة الرمزية، وت�صور 

الواق������ع الجتماعي، وطرق التعامل مع هذا 

�صلوب������ان يتمثالن ب�صورة  الواقع. وهذان الأ

أح������د اجلن�ص������ني )البنات(  عام������ة يف اجتاه ا

خر )ال�صبيان( لنقي�صه  للنظام، واجلن�س الآ

أو الفو�صى. وهو الالنظام ا

اإن ق�ص�������س اجلن�ص������ني تختل������ف ب�صكل 
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منهج������ي وم�صتم������ر، لي�������س يف مو�صوعاتها 

أي�صاً. فح�صب بل يف بنية ال�رصد ا

فق�ص�������س البن������ات تتمي������ز بالن�صج������ام 

والنظ������ام ووج������ود حبك������ة )عق������دة(. وهن 

يتو�صل������ن اإىل ذل������ك ببن������اء ق�ص�صهم حول 

جمموع������ات ثابتة من العالقات الجتماعية، 

�رصية واملنزل من حيث  ول�صيما العالقات الأ

كونه مكاناً و�صبكة م������ن العالقات احلميمة 

التي متثل النظ������ام. وهذه الق�ص�س حتتوي 

مراء  �صوراً رومان�صي������ة للملوك وامللكات والأ

ليف������ة، لكنها ل  م������ريات واحليوانات الأ والأ

فع������ال العنيفة.  ت�صتم������ل عل������ى الكثري من الأ

وهكذا فاإن العامل املثايل لق�ص�س البنات هو 

�رصة. عامل من�صجم منتظم كعامل الأ

أم������ا الع������امل الذي ت������دور في������ه ق�ص�س  ا

ال�صبي������ان فه������و ع������امل يت�ص������ف باحلرك������ة 

والنقطاع������ات، وغالب������اً بت�ص������ورات ملوؤها 

أ  احلما�ص������ة واحليوية. اإن هذه الق�ص�س تبدا

وتنتهي ب�ص������ورة ع�صوائية م������ن دون حبكة. 

أو م�صوخ  اأبطاله������ا عمالقة �صخ������ام خميفون ا

)دببة، منور، دينا�ص������ورات..(. احلركة فيها 

تتمثل يف العدوان واخل�صام وخرق القوانني 

أثر فيها للعالق������ات الثابتة  والفو�ص������ى، ول ا

والن�صجام وال�صتقرار.

هن������اك  اأن  اإىل  الباحث������ون  ويخل�������س 

طريقتني متمايزتني لت�صور العامل واملجتمع. 

وبالرغ������م م������ن اأن ال�صبي������ان والبنات على 

ال�صواء ي�صتمدون مواد ق�ص�صهم من الثقافة 

ال�صعبية ومما يق������دم يف التلفزيون والفيديو 

طفال.. اإل اأن كاًل منهم يختار منها  وكتب الأ

على هواه.

مريات  والأ م������راء  الأ يخ������رتن  فالبن������ات 

والفرا�صات والطيور..

ونينجا  �صوبرم������ان  والبن������ون يخت������ارون 

والرجل الوطواط واأمثالهم..

مثلة املقتطفة من الدرا�صة  ولعل هذه الأ

�صلوبني. تلقي �صوءاً على كال الأ

1- ق�ص�ص البنات واالجتاه اإىل النظام:

أم واأب  ي������ام كان يوجد ا - يف ي������وم من الأ

ب يذهبان  م والأ وطفل �صغري واأخ واأخت. الأ

خت الكبرية  خ الكب������ري والأ اإىل العم������ل. والأ

م من  يعنيان بالطف������ل ال�صغري. ثم جاءت الأ

ب من العمل اإىل  العمل على البيت. وجاء الأ

أكلوا ع�صاءهم. وذهبوا اإىل النوم. ثم  البيت. ا

م وح�رّصت الفطور.  ا�صتيقظوا. ثم جاءت الأ

أ�صهر(. )الطفلة مارتا: 4�صنوات و4ا

- ملكت������ان واأمريتان كن يع�صن يف بيتني. 

مريتني.  أم������ريان وطلبا الزواج م������ن الأ جاء ا



الق�ص�ص والرتبية

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   1�82008

وج������اء ملكان وطلبا الزواج من امللكتني. جاء 

أرنبان  خم�ص������ة اأمهار ليعي�صوا معهم. ثم جاء ا

مه������ار. وجاءت زرافتان  و�صارا �صديقني لالأ

مريتني. )الطفلة دورا:  و�صارتا �صديقتني لالأ

3�صنوات و11�صهر(.

نح���و  واالجت���اه  ال�صبي���ان  ق�ص����ص   -2

الفو�صى:

يام كان هناك دب ذهب  - يف يوم من الأ

اإىل الغابة. ثم فتح ذئب كبري فمه. ثم دخلت 

حزمة من ال�صوء اإىل قلب ال�صنجاب. ثم كان 

�صنجاباً م�صا�ص������اً للدماء. ثم جاءت ب�رصعة 

م�ص������وخ �صخمة كثرية. ج������اء مت�صاح عمالق 

 Crocodile وج������اء مت�ص������اح .Alligator

ليقب�س على التم�ص������اح العمالق. تدحرجت 

بي�صة كبرية- هي تخ�س التم�صاح العمالق. 

رك�س من������ر ورك�س ورك�������س خلف وطواط 

و�َصِلم م������ن النمر. )الطفل توب������ي: 4�صنوات 

أ�صهر(. و3ا

يام كانت �صلحفاة نينجا  - يف يوم من الأ

معه������ا بندقي������ة. اأطلقت الن������ار على �صخرة 

ليوناردو قطع تلك ال�صخرة اإىل قطع �صغرية. 

ليون������ارد كان معه �صيفان. والولد الواقف يف 

على اأطلق النار على ليوناردو. جاءت فتاة  الأ

ومعها بندقية يف جيبها واأطلقت النار. ركبت 

�صيئ������اً �رصيعاً جداً. ورك�ص������ت. ولها �صاقان. 

وه������ذا م�صّل جداً. ج������اء دوجي. هو �صلحف 

نينجا كبري. ولكن لي�س له �صدف على ظهره. 

ال�صلحف اأخرج بندقيت������ه واأطلق على الولد 

عل������ى. ا�صمه خمروط، واأطلق  الواقف يف الأ

النار عل������ى ال�صلحف رداً علي������ه. وت�صاجرا. 

�صمع������ا �صوتاً ينادي: »يا �صلحف دوجي« كان 

أ�ص������داً. مل يح������دث �صيء. وكان من������ر باأنياب  ا

�ص������د وال�صلحف يف  طويلة. زجم������ر ومل يَر الأ

�صف������ل. وذهب. )الطفل ج������ون: 4�صنوات  الأ

)Nicolo Poulou 1994( .)أ�صهر و8ا

ويعلق الباحثون على معطيات درا�صتهم 

بقوله������م: اإن النتائ������ج تربهن عل������ى �صالمة 

أننا ن�صتطي������ع اأن نتعلم الكثري  موقفهم م������ن ا

طفال بجدية ب�صفتهم  اإذا ما نظرن������ا اإىل الأ

فنان������ني �صغ������اراً، واعرتفنا بالنزع������ة الفنية 

�صلية وراء ن�صاطه������م يف رواية الق�ص�س؛  الأ

واأن ا�صتك�صاف ه������ذه الروؤى الطفلية املميزة 

واإي�صاحها ميكن اأن يعمق فهمنا لدور خميلة 

طفال الرمزية الن�صط يف بنائهم للحقيقة  الأ

الواقعية من حوله������م ويف تكوينهم لهويتهم، 

ومن ذلك هوية اجلن�س.

والواقع اإن للمعطيات التي تو�صلت اإليها 

الدرا�صة مقت�صيات فيما يتعلق بعدد كبري من 

أولها واأكرثها  الق�صايا النف�صية والرتبوية. وا
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لفت������اً للنظر هي اأن الفروق املرتبطة اجلن�س 

�صاليب املعرفية  يف املخيل������ة الرمزي������ة –والأ

والجتماعية- الثقافية تبداأ يف التبلور حتى 

يف عمر الرابعة املبكر جداً.

وهن������اك درا�ص������ات بّينت وج������ود الفروق 

طفال. نف�صها يف لعب الأ

)Paley 1984a ; 1984b(

وه������ذه النتائ������ج تبني احلاج������ة اإىل عدم 

معامل������ة الطف������ل ب�صفته عن�������رصاً �صلبياً يف 

عملية تكوين الفكر وال�صخ�صية. فال�صبيان 

أثن������اء اإن�صائهم ق�ص�صهم،  والبنات يفيدون، ا

من �صور وعنا�رص اأخرى يقدمها لهم و�صطهم 

الثقايف، وهي ت�ص������كل خميلتهم واأحا�صي�صهم 

ب�صكل دقيق عميق. وحني تتاح لهم الفر�صة، 

ي�صتخدمون ه������ذه العنا�������رص لتكوين �صورة 

متميزة للعامل.

أثر الثقافة  هناك مقت�صى اآخر، وهو اأن ا

التكوين������ي لي�س ب�صيط������اً ول ي�ص������ري باجتاه 

طف������ال يواجه������ون الو�صائل  واح������د، واأن الأ

الثقافي������ة كالتلفزي������ون والفيدي������و والكتب.. 

كاًل على حدة باأطره������م التف�صريية املتميزة 

واهتماماتهم اخلا�ص������ة، حتى يف تلك ال�صن 

املبكرة، �صن الرابع������ة؛ مما يعني اأن العالقة 

بني الثقافة والنم������و الفردي معقدة اإىل حد 

)Nicolo Poulou 1994( .كبري

خال�صة وتعليق

انطالقاً من النظرة القائلة باأن الوظيفة 

ن�ص������اين تتمثل يف تكوين  الرئي�صي������ة للفكر الإ

أنف�صنا وعن العامل الذي نعي�س فيه  �صورة عن ا

دبي- الفني،  عل������ى ال�صعيدين العلم������ي والأ

تكت�ص������ب الق�ص������ة اأهمية جدي������دة ب�صفتها 

ن�صاطاً فكري������اً يفيد يف روؤية الذات وبنائها، 

أبعاداً اأكرث ات�صاعاً.  وفهم العامل واإعطائه ا

والواق������ع اإن ه������ذه النظرة تلق������ي �صوءاً 

جدي������داً عل������ى الق�صة ب�ص������ورة عامة وعلى 

الق�ص�������س والق�ص�������س ال�صخ�صي يف البيت 

واملدر�صية ب�صورة خا�صة.

فالق�ص������ة عموم������اً جم������ال تتال�صى فيه 

احلدود ب������ني املا�صي واحلا�������رص، والوهمي 

واحلقيق������ي، واملق�صود والعف������وي، والذاتي 

والعام، واملوؤتلف واملختل������ف؛ ويعمل بالتايل 

على تغيري احلا�رص وت�صكيل امل�صتقبل.

اإن الق�ص�س نق������اط تقاطع يتقابل فيها 

النا�������س كب������اراً و�صغ������اراً، ويح�������رصون فيها 

ما�صيه������م وحا�رصهم وتطلعاتهم. وهي متثل 

طرق������اً خللق م�صاحات ف�صيح������ة يكون فيها 

للمختلف اأ�ص������وات م�صموعة ووجوه مرئية. 

مل يف  أت������ي قدرتها على اإيجاد الأ ومن هنا تا

م�صتقبل اأف�صل ميك������ن للتوترات اأن تخفف 

فيه اأو حتل.
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واإجابة ع������ن الت�صاوؤل ح������ول زمن بداية 

ن�صان، تقول درا�صات حديثة  الق�ص�س لدى الإ

»اإن الق�ص�������س تربز اأولً يف �صياق العالقات، 

طفال ال�صغ������ار القدرة على  ح������ني ميتلك الأ

خرين«  نف�صه������م ولالآ التعب������ري عن خرباتهم لأ

)Stern 1985(

اإن الق�ص�������س و�صيلة هام������ة يتمكن بها 

طفال ال�صغار م������ن اختبار الذات واإعادة  الأ

خري������ن. وه������م  اختباره������ا يف عالقته������ا بالآ

ي�صتخدمون الق�ص�س لت�صكيل حياتهم واإعادة 

ت�صكيله������ا با�صتم������رار متخيلني م������اذا حدث 

بالفعل، وماذا كان ميك������ن اأن يحدث، وماذا 

يج������ب اأن يحدث يف الوق������ت ذاته. وهذا ما 

)Genis hi 1994( .ًأي�صا يفعله الكبار ا

واإذا كان للق�ص�������س هذا الدور الكبري يف 

فراد واجلماع������ات ، فمن الطبيعي  حياة الأ

اأن تولي������ه املدر�ص������ة املزي������د م������ن الهتمام 

با�صتخدام������ه من املعلم������ني، واإتاحة الفر�صة 

أي�صاً. لل�صغار ل�صتخدامه ا

ل�صتخ������دام  مدع������وون  املعلم������ني  اإن 

الق�ص�������س يف تعليمه������م: الق�ص�������س الذي 

دبي لكبار املوؤلفني،  يقتب�صونه من النت������اج الأ

وق�ص�صهم ال�صخ�ص������ي. وهم ي�صتطيعون اأن 

ي�صتعي������دوا يف ق�ص�صه������م ال�صخ�ص������ي �صور 

الطفولة التي عا�صوا وم������ا ت�صتمل عليه من 

العناية التي ح�صل������وا عليها، والتي قدموها 

�صكال املتعددة التي  خري������ن، والأ بدورهم لالآ

اتخذتها تلك ال�ص������ور تبعاً لتاأثريات الو�صط 

الجتماع������ي- الثق������ايف واجلن�������س وظروف 

�رصة، وتنقالتها..اإلخ.  بوين، ومكان �صكن الأ الأ

حداث  مر عل������ى ا�صرتجاع الأ ول يقت�������رص الأ

أي�صاً املدى  فعال، بل ينبغ������ي اأن يتناول ا والأ

فعال. حداث والأ الذي وقعت فيه تلك الأ

�صغاء بح�صا�صية  أنهم مدع������وون لالإ كما ا

بالغ������ة اإىل ق�ص�س اأطفالهم، ول�صتغالل قوة 

طفال وخرباتهم  دخ������ال الأ تل������ك الق�ص�س لإ

املتنوعة اإىل ال�صف، وت�صكيل روابط جديدة 

طف������ال واملعلم������ني. وه������ذه العملية  ب������ني الأ

ل ميك������ن اأن حت������دث اإل يف ال�صفوف التي 

ي�صمح فيها بالتعبري، يف �صياق اإ�صغاء مت�صم 

بالح������رتام والتقدي������ر، وتعام������ل متن������وع مع 

فكار، ومناذج متعددة للق�صة. لفاظ والأ الأ

وهذا يعن������ي اأن الع������امل التخيلي لل�صف 

ن التالميذ يف  يج������ب اأن يكون مت�صاحم������اً، لأ

هذه احلالة �صيتمكنون م������ن ا�صتخدام عدد 

اأكرب من الطرائق مع الكلمات، وكلمات اأكرث 

فكار. حيوية مع الأ

ويتوقع لهذا اجل������و املت�صامح الذي يتيح 

أ�صاليب خمتلفة من الق�ص�س  نواع وا الفر�صة لأ

اأن ي�صاع������د عل������ى تو�صيع املنه������اج ليت�صمن 
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اخل������ربات التي يجلبها التالمي������ذ معهم اإىل 

داخل ال�صف.

أم������ا اإذا و�صع������ت القي������ود عل������ى تعبري  ا

طف������ال، ومل يق������در امل�صتمع������ون، معلمني  الأ

�صالي������ب املتنوع������ة التي �صيغت  أقران������اً، الأ وا

بها الق�ص�س واخل������ربات التي تتناولها، فاإن 

طفال، وبالت������ايل جوانب ذواتهم،  ق�ص�س الأ

ميكن اأن ت�صكت نهائياً. 

املراجع:

�ملرجع �لرئي�شي :

- Dyson A.&Geniski c.)Eds( )1994(.The need for story، National Council of Teachers of 

English: Urbana-Illinais .

و �لبحوث �مل�شتفادة منه :

- Breener y.)1994(. «Life as Narrative»، PP.2837- .

- Dyson A.&Genishi c.)1994(. »Introduction«، PP.110-.

- Genishi c.& Dyson A. )1994(. »Conclusion«، pp.237245-.

- Greene M.)1994(. »Multiculturalism، Community and the Arts« . PP.1127- .

- Miller P.& Mehler R.)1994(. »The Power of Personal Story. telling in families and 

kindergartens« ، PP.3854- .

- Nicolopoulow A.، Scales B.& weintraule y.)1994(. »Gender Differences and Symbolic 

Imagination in the Stories of four-year-olds«، PP.102123- .

- Paley r.)1994(. »Princess Anna bella and the Blach Gribs«، PP.145154-.

- raxellaro S.& Genishi C.)1994(. »All the things that Mathered«، PP.172198- .

خرى: �ملر�جع �لأ

- Bruner Y.)1986(. Actual Minds، Possible Words، Cambridge، MA:Harvard University 

Press .

- Paley v.)1981(. Wallies stories، Cambridge ، MA:Harvard University Press.
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هل تغ�ص������ل يديك كل �صاعة؟ هل تتو�صاأ عدة م������رات قبل اأن حت�س باأنك 

قمت به عل������ى الطريقة ال�صحيحة؟ هل ق�صيت ال�صاعات يف احلمام حماولً 

أك������د من م�صتوى النظافة الذي و�صل������ت له؟ هل �صيطرت عليك فكرة اأنك  التا

ال�صبب مبوت اأحدهم؟ هل و�صو�س لك ال�صيطان باأنك ال�صبب يف وقوع حادث 

أ�صابيع  أيام وا أو كارث������ة ما وبقيت هذه الفكرة جت������ول وجتول يف ذهنك طوال ا ا

واأنت ل ت�صتطيع منها فراراً.. هل �صيطرت عليك فكرة قراءة در�س اأو ق�صيدة 

ما عدة مرات واأخذت تكرر وتكرر حتى ا�صتنفذت منك طاقتك..

�صخا�س اأردت من   لق������د ا�صرتعت انتباهي بع�س ال�صلوكيات من بع�س الأ

هل تعاين من الو�سوا�س القهري؟!

باحثة يف الرتبية  وعلم النف�ص

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁

˜

❁
هام �شباطشهام �شباطهام �شباطشهام �شباطششهام �شباطهام �شباط ش�شش�ش��
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خاللها اأن اأبحث هذا املو�صوع بطريقة �صهلة 

علَّها ت�صل القارئ الكرمي بطريقة تبعث على 

املقاربة بني �صلوكه وما �صوف اأقول لعلنا جند 

ال�صل������وك املعقول ال������ذي ن�صتطيع من خالله 

�صياء واملثريات بدون التطرف  التكيف مع الأ

يف فعل اأي �صيء.

وال�صك������وك  القل������ق  اأحا�صي�������س  ن  لأ

والعتقادات املرتبط������ة بالتفاوؤل والت�صاوؤم- 

أ�صياء عادية يف حياة كاًل منا. ولكن  كل هذه ا

عندم������ا ت�صبح زائدة عن احلد كاأن ي�صتغرق 

اإن�صان يف غ�صيل اليدين �صاعات و�صاعات اأو 

طالق،  أ�صياء غ������ري ذات معنى على الإ عمل ا

أيام  أن تبق������ى فك������رة ما يف ذهن������ه تعذبه ا أو ا ا

أي������ام ولي�صتطي������ع التخل�س منه������ا عندئذ  وا

أنه  نق������ول كاأطب������اء لت�صخي�س ه������ذه احلالة ا

اإن�صان »مو�صو�س«. اأو يعاين مر�س الو�صوا�س 

القهري وهذا هو مو�صوع درا�صتنا.

يعترب الو�صوا�������س القهري مر�ص������اً طبياً 

مرتبطاً بامل������خ وي�صبب م�صكالت يف معاجلة 

أو املعلوم������ات التي ت�صل املخ.  املو�صوع������ات ا

وهو ن������وع من التفك������ري غري املعق������ول وغري 

ن�ص������ان املري�س دائماً  املفيد، الذي يالزم الإ

ويحتل جزءاً من الوعي وال�صعور.

مع اقتناع املري�س ب�صخافة هذا التفكري 

أو كلمات كفر  مثل تك������رار ترديد جمل نابية ا

أو تك������رار نغمة مو�صيقية  يف ذه������ن املري�س ا

أو اأغنية تظل تالحق������ه وتقطع عليه تفكريه  ا

مبا يتعب امل�ص������اب ويعيقه اأحياناً كثرية عن 

العمل.

وكثرياً من امل�صابني بهذا املر�س يعتقدون 

اأن ه������ذه الو�صاو�������س جاءت نتيج������ة �صعف 

أو  أنها من عم������ل ال�صيطان ا أو ا بال�صخ�صي������ة ا

أنه������ا ب�صبب حال������ة نف�صية، ولكن  أو ا اجل������ن ا

ن������ه بالواقع ل  احلقيق������ة لي�ص������ت كذل������ك، لأ

أو ال�صيطان اأو  ي�صتطي������ع التخل�س من اجلن ا

حد مر�صه وه������ذا ما يدعو اإىل  اأن ي�������رصح لأ

القلق وفق������دان الثقة بالنف�������س وزيادة حدة 

املر�س، اإذن ما هو هذا املر�س؟ ما ال�صبب يف 

ح�صا�س وكاأنك مرغم  وجوده؟ ومل������اذا هذا الإ

على القيام بعادات غريبة؟ وملاذا تتكرر هذه 

فكار وكاأن يف دماغنا ا�صطوانة مك�صورة؟  الأ

واجلواب هذا كله �صببه خلل كيميائي حيوي 

يف املخ؟!

ت�صري الدرا�صات احلديثة باأن املر�س قد 

يكون وراثياً ول يظهر اإل بعد وقوع ال�صخ�س 

حت������ت �صغوط ج�صدية ونف�صي������ة على �صبيل 

املثال: دلَّ������ت الّدرا�صات والبح������وث العلمية 

ب������اأن �صبب الو�صوا�س القهري هو خلل انتقال 

ن  الر�صائ������ل من مقدمة امل������خ اإىل اأعماقه، لأ

انتق������ال الر�صائ������ل ب�صكل طبيع������ي ي�صتخدم 

امل������خ م������ادة »ال�رصوتون������ني« لنق������ل الر�صائل 

بني الو�صالت الع�صبي������ة، ومر�س الو�صوا�س 

القهري يتعلق بنق�صان مادة ال�رصوتونني.

طباء هو  وهن������اك �صبب اأخر يعتق������ده الأ
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الن�صاط الزائد يف املخ عند املري�س مبر�س 

نه  الو�صوا�������س مقارنة بال�صخ�������س العادي، لأ

عندم������ا �صور املخ عند املري�س كان يف حالة 

هيج������ان بينم������ا عندما �صور م������خ ال�صخ�س 

الطبيعي كان يف حالة التفكري الطبيعي.

ماهو ال�صلوك القهري؟!

معنى الفعل القهري كخربة نف�صية: الفعل 

هنا قد يكون فعاًل ع�صلياً اأو حركياً باملعنى 

املعروف »غ�صل اليدين- مل�س اأحدهم-..« اأو 

ن�صان عدداً  اأن يكون فعاًل عقلياً »كاأن يعد الإ

أو اأغنية- اأو مقطعاً مرات  رقام ا معيناً من الأ

عديدة..«.

كلن������ا نحب النظافة والعم������ل واملو�صيقى 

و.. و.. ون�صرتج������ع ذلك ونقوم به عدة مرات 

ولكن اأن ت�صتحوذ علينا الفكرة وعلى تفكرينا 

ونرتك لها العنان ل�صتغاللنا دون اأن ن�صتطيع 

ف������الت من هذا ال�صل������وك وكاأننا يف حلقة  الإ

مفرغ������ة منهكني متعبني منه������ا ول ن�صتطيع 

ن املري�������س يف ه������ذه احلالة ل  اخل������روج. لأ

ن  ي�صتطيع اإّل اأن ي�صت�صل������م للفعل القهري لأ

اخلروج منه������ا ي�صبب له حالة م������ن ال�صيق 

والتوت������ر ل يخفف حدته������ا اإّل تنفيذ الفعل 

القهري يف حلقة ل تنتهي ف�رصعان ما تعاوده 

الرغب������ة امللحة يف تك������رار الفع������ل وال�صيق 

والتوت������ر ال�صديد لذا حاول من������ع نف�صه من 

الفعل.

فعال القهرية التي تاأخذ �صكاًل  وهناك الأ

فعال وه������و ال�صكل الطق�صي كاأن  اأخر من الأ

ن�صان �صيئاً يفعل������ه كل النا�س ولكن  يفع������ل الإ

ب�ص������كل طق�ص������ي مبالغ في������ه فمث������اًل »اأحد 

ن تغ�صل  املري�صات جتد نف�صه������ا م�صطرة لأ

رز حب������ة حبة باملاء وال�صابون قبل  حبات الأ

أنها اأ�صبحت  �رصتها؟! والنتيجة ا اأن تطبخه لأ

�رصة..؟! ل ت�صتطيع الطبخ اأ�صاًل لالأ

وهذا يدل ب������اأن الو�صوا�س القهري يوؤدي 

اإىل تع������ب ج�ص������دي ونف�صي ومعان������اة كبرية 

للمري�س.

ما هي اأعرا�ص هذا املر�ص:

يت�صمن مر�������س الو�صوا�س القهري عادة 

اأن تكون هناك و�صاو�س واأفعال قهرية، على 

الرغ������م من اأن امل�صاب ق������د يعاين يف بع�س 

خر، ومن  حيان من اأحد العر�صني دون الآ الأ

املمك������ن اأن يكون هذا املر�س عنده يف جميع 

عم������ار، ويج������ب اأن نالح������ظ اأن كثرياً من  الأ

الو�صاو�������س عندنا ل ت�ص������كل مر�صاً اإمنا هي 

عبارة عن طقو�س معينة منار�صها ون�صعد لها 

مثل »تكرار اأغنية قب������ل النوم- قراءة معينة 

مثاًل«. وهي تعترب جزء اً من حياتنا اليومية 

والتي نحب اأن منار�صه������ا جميعنا وتعني لنا 

�صيئ������اً من تفري������غ �صحن������ات انفعالية معينة 

ت�صاعد على الراحة النف�صية اأو هي نوع من 

اليوغا النف�صية قبل النوم..

ف������كار وال�صور  أم������ا الو�صاو�������س فهي الأ ا

والدواف������ع الغريزية التي ق������د حتدث ب�صكل 
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باأنه������ا  وحت�������س  متك������رر 

خارج������ة ع������ن اإرادت������ك؟ 

تزعج������ك،  ت�صايق������ك، 

التفكري  وترغم������ك عل������ى 

باأنها ل  بها رغم قناعتك 

معنى لها يف احلقيقة؟ اإذ 

�صخا�س  قد يقلق بع�س الأ

تربة  أو الأ ا من اجلراثي������م 

ب�صكل زائد عن احلد وقد 

أنهم مرغمني على  يح�صون ا

م�صتمر يف  ب�صكل  التفكري 

ذل������ك خائفني من التقاط 

الع������دوى والت�صبب بعدوى 

يفكر  وق������د  خري������ن..  لالآ

ه������وؤلء باأنه������م بذلك اأذوا 

خرين. الآ

عمال القهرية  أم������ا الأ ا

ل  فه������ي  أ�صلفن������ا  ا كم������ا 

تعط������ي �صاحبها اإل القل������ق ول متنح الر�صا 

أو الل������ذة م������ن تكراره������ا فهو دائ������م التعب  ا

والتذمر وال�صي������ق.. ومن اجلميل اأن نعرف 

باأن اأعرا�������س الو�صوا�س القه������ري متيل اإىل 

الرتاجع وال�صعف مب������رور الوقت، وبع�صها 

ل يع������دو كونه بع�������س اخلواط������ر اخلفيفة 

التي ل تعيق التفك������ري والعمل، بينما ت�صبب 

خرى �صغطاً �صديداً على  عرا�س الأ بع�س الأ

املري�س. ولكن بدء املر�س منذ الطفولة وما 

�صف  قبل املدر�صة وحتى �صن الن�صج ولكن لالأ

أ معاجلته������م يف وقت مبكر اإذ يذهب  ل تبدا

طباء بعد  مر�صى الو�صوا�س القه������ري اإىل الأ

اأن ي�صتفحل املر�س ويق�ص������ون عندهم اأكرث 

أع������وام واأكرث لع������دم معرفتهم به  م������ن ت�صعة ا

طباء غري  أو اأن يكون كثري من الأ كمر�ص������ى، ا

مدرك������ني اأو مدربني لتوفري العالج املنا�صب. 

كما اأن موارد العالج غري متاحة لبع�س النا�س 

ن العالج  لغالء ثمنه������ا اأو عدم وجوده������ا لأ

املنا�صب يف الوق������ت املنا�صب يجنب املري�س 
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الوق������وع يف ح������دوث م�صكالت اأخ������رى مثل 

أو امل�ص������اكل التي حتدث يف حياته  الكتئاب ا

العملية والزوجية.

اإن مري�������س الو�صوا�������س القه������ري يوؤدي 

اإىل م�صاءل������ة البع�س هل ه������و مر�س ينتقل 

بالوراث������ة؟! مل يثبت البحث والعلم باأن هناك 

جين������ات معينة ي������وؤدي وجوده������ا اإىل مر�س 

بحاث وجدت اأن  الو�صوا�س القهري ولكن الأ

اجلينات تلعب دوراً يف تطور هذا املر�س يف 

حالت كثرية.

ولكن اأن يكون الوالدان م�صابان مبر�س 

الو�صوا�س القهري، قد يزيد بن�صبة طفيفة اأن 

بناء بهذا املر�س يف امل�صتقبل، على  ي�صاب الأ

الرغم من اأن اخلط������ر يبقى كامناً، وعندما 

مييد مر�س الو�صوا�������س القهري يف عائالت 

باأكمله������ا، فم������ن املرجح اأن تك������ون الطبيعة 

العام������ة ملر�س الو�صوا�������س القهري هي التي 

تب������دو موروثة، ولي�س اأعرا�ص������اً بعينها، فقد 

يكون للطفل طقو�س، »اإعادة التاأكد املرتبطة 

عم������ال القهرية، تك������رار التاأكد اأن الباب  بالأ

مغل������ق«. بينم������ا والدته تكرر فع������ل النظافة 

عمال القهرية«. »التكرار املفرط كاأحد الأ

أ�صلفنا ن�صتنت������ج باأن اأعرا�س  م������ن كل ما ا

الو�صاو�س القهرية تق�صم اإىل ق�صمني:

و�شاو����س فكري���ة: وهي عب������ارة عن اأفكار 

أو �ص������ور ذهنية تتك������رر وتتطفل على العقل  ا

زعاج تاأبى  وت�صيطر عليه وعلى درجة من الإ

أ�������س ويف نف�س الوقت  اأن تخ������رج وتغادر الرا

يع������رف ال�صخ�������س امل�صيطر علي������ه باأن هذه 

ف������كار هي لي�صت اإل تفاه������ات وخرافات  الأ

مثل:

ا�صتحواذ فك������رة الو�صخ والتنجي�س   -

وبئة ولذلك جنده  خوف������اً من اجلراثي������م والأ

خري������ن وبالبيت وبال�صارع  يهتم بج�صده وبالآ

وبال�صيارة..اإلخ.

»ا�صتحواذ فكرة احلاجة اإىل تنا�صق   -

أو  �صياء وال�ص������كل ال�صخ�صي ا وترتي������ب يف الأ

بالبيئة املحيطة.

أو  - ا�صتحواذ فكرة التك������رار وال�صوؤال. ا

أو لكتابة.. عادة لفكرة. اأو جملة. ا الإ

- �صك������وك غ������ري طبيعية: تك������رار التاأكد 

أو اإغالق اأجهزة ما. وهي  م������ن عد مبلغ ما. ا

أ�صا�س لها من اأن ال�صخ�س مل يقم  خماوف ل ا

بال�صيء على وجهه ال�صحيح.

ف������كار دينية: مثل  - ا�صتح������واذ الدماغ لأ

أو الهتمام غري الطبيعي  اخلوف من املوت ا

باحلالل واحلرام.

أف������كار العنف: وهي خوف  - ا�صتح������واذ ا

ال�صخ�������س من اأن يكون هو ال�صبب يف ماأ�صاة 

خطرية مثل املوت اأو احلريق اأو اخلوف غري 

خرين. الطبيعي من اإيذاء الآ

�صياء: مثل جتميع  - ا�صتحواذ جتميع الأ

أو  أ�صياء توؤخذ م������ن القمامة. ا أو ا اجلرائ������د ا

أ�صي������اء يعتقد باأنها قد تفيد يف امل�صتقبل. اأو  ا



هل تعاين من الو�صوا�ص القهري؟!

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   1�82008

اخل������وف من اأن يكون ق������د تخل�س من �صيء 

ذو فائدة.

أوؤمن  أف������كار خيالي������ة كاأن ا - ا�صتح������واذ ا

أو  �صياء وكاأنه������ا م�صاألة حظ ا أو الأ رق������ام ا بالأ

غري حظ.

أما بع�������س الو�صاو�س القهرية فقد تكون  ا

على �صكل �صلوكات وعادات يقوم بها املري�س 

بغية احل�صول عل������ى راحة موؤقتة من تكرار 

الو�صوا�س مثل: 

التنظيف والغ�صي������ل املتكرر- ال�صطرار 

لعمل �صيء بالطريقة ال�صحيحة. ال�صطرار 

أو التدقيق  �صياء- املراجع������ة ا اإىل جتمي������ع الأ

ال�صط������راري- الن������وم يف وق������ت معني حتى 

يبعد ال�رص- احلاج������ة اإىل البتعاد عن و�صع 

ر�س- احلاجة اإىل  الرجل يف ال�صقوق على الأ

العد قبل النوم- عد اللوحات وال�صبابيك يف 

الطري������ق- تكرار ال�صعائ������ر العقلية والدينية 

فكار ال�صيئة. لطرد الأ

�صخا�س  من هذا ال�رصح هل يعني باأن الأ

امل�صابني مبر�س الو�صوا�س القهري جميعهم 

مغرمون بتكرار الفعل؟ طبعاً اجلواب ل. يعرب 

الو�صوا�س القهري بالعديد من الطرق ويعاين 

�صخا�س امل�صابني ب������ه عادة من جمموعة  الأ

عرا�س، مثل �صعوبات م�صرتكة  مركبة من الأ

بالن�صب������ة للن�صاط������ات اليومية قب������ل البطء 

والتمهل وال�صعي نحو الكمال والتاأجيل وعدم 

القدرة على اتخاذ القرار وتثبيط الهمة مع 

وجود م�صاكل بالن�صبة للحياة العائلية.

ه������ذا يجرن������ا اإىل الق������ول اإن اأي اإن�صان 

أو الت�رصفات هو  عرا�س ا يعاين من ه������ذه الأ

مري�������س بالو�صوا�س القهري؟ نقول اإن متلك 

أو ال�صل������وكات تفكريك ب�صكل  فعال ا ه������ذه الأ

قا�س ومتط������رف وجتربك عل������ى القيام بها 

ب�صكل ت�صلطي يدل عل������ى اأنك م�صاب بهذا 

عرا�س  املر�س. ويف�ص������ل اأن تناق�س هذه الأ

ب�صكل علمي ومنطقي م������ع طبيبك النف�صي 

املتخ�ص�������س يف مر�������س الو�صوا�������س القهري 

نه اإذا مل يعالج �ص������وف يوؤدي اإىل  بال������ذات؛ لأ

الت�صبب بالقل������ق وخا�صة عندما نكرر الفعل 

ال������ذي يوؤدي ب������دوره اإىل قل������ق اأكرث حدة من 

ن ه������ذا ال�صيء العال������ق يف ذهنه ل  ول لأ الأ

ي�صتطيع التخل�س منه يوؤرقه ويتعبه. ومنهم 

من يريد التاأكد من اأن العر�س املر�صي الذي 

يقلق������ه »ال�صك يف الطهارة مثاًل« قد مت فعله 

ب�صورة كاملة، ويعدُّ مر�س الو�صوا�س هو مر�س 

ال�صك، فيح�س ال�صخ�س امل�صاب بهذا املر�س 

باأنه ل ميكن������ه اأن يتاأكد من اأن ال�صيء الذي 

يقلقه قد مت اإجن������ازه ب�صكل كامل، وعادة ما 

تعرب هذه الرغبة عن نف�صها يف �صكل اأعمال 

قهري������ة مثل غ�ص������ل اليدين.. ف������ال ي�صتطيع 

ال�صخ�س مهما ح������اول بجدية اأن ي�صعر باأن 

يديه نظيف������ة حقيقة، فهناك �ص������وؤال دائماً 

حول »ماذا لو«؟ ماذا لو كنت قد تركت بقعة 

�صخا�س هوؤلء  �صغرية جداً؟ ولهذا ي�صتمر الأ
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يف غ�ص������ل اأيديهم، وهذا مما يزيد القلق اإىل 

م�صتوي������ات مرعب������ة اإذا مل ي�صتمر املري�س يف 

القيام بهذا العمل القهري.

ه������ل معنى ذل������ك باأن املري�������س امل�صاب 

بالو�صوا�س القهري جمنون؟ طبعاً ل. ال�صخ�س 

فكار  أو الأ ال������ذي ل ي������درك اأن الت�رصف������ات ا

أ�صياء غري  اخلاطئ������ة التي ي�صع������ر بها ه������ي ا

طبيعية هو �صخ�������س م�صاب مبر�س عقلي، 

�صخا�������س امل�صابون  ولكن ي������درك معظم الأ

مبر�س الو�صوا�س القهري اأن ت�رصفاتهم غري 

حيان �صخيفة وتافهة  عقالنية، ويف بع�س الأ

ولذلك ف������اإن امل�صاب������ني بالو�صوا�س القهري 

لي�صوا جمانني، وهم عبارة عن مر�صى �صبب 

مر�صهم نف�صي وع�صوي يف نف�س الوقت لهم 

أ�صلفنا  تركيب������ة غري طبيعية يف الدم������اغ كما ا

�صابق������اً تتح�صن هذه الرتكيبات الدماغية مع 

دوية والعالج  املعاجلة الناجمة عن طريق الأ

ال�صلوكي، ولكنه غري قابل لل�صفاء ب�صكل كامل 

ن  حيان لأ قد ت�ص������ل اإىل 95% يف بع�������س الأ

بع�س املر�صى قد يتكتمون على املعلومات اأو 

تكون ناق�ص������ة اأو يخافون من العالج الطبي 

اأو من مواجهة املخاوف يف العالج ال�صلوكي 

أو  طوار ا وخلوفهم من اعتباره������م غريبي الأ

جمانني.

ه���ل مري����ص الو�صوا����ص القه���ري ميك���ن 

عالجه؟!

نعم وبكل ثقة، ولكن يحتاج اإىل �صرب من 

ه������ل. والتفهم ال�صحيح لطبيعة  املري�س والأ

املر�������س، فالبد من معرف������ة اأن املري�س يقع 

يف فرتات جناح اأو ف�صل ولذلك علينا التاأين 

هل واملري�س.  وال�صرب من املعالج اخلبري والأ

أ�������س مع ه������ذا املر�س مرفو�������س قطعاً  فاليا

وعلين������ا اأن ناأخ������ذ بعني الهتم������ام ال�رصوط 

أثناء العالج: التالية ا

• معرف������ة ال�صخ�س املري�������س باملر�س. 
احل������وار والتحدث م������ع املخت�صني يف جمال 

الطب النف�ص������ي لت�صخي�س احلالة بالطريقة 

ال�صحيحة.

• تعريف اأهل املري�������س ملراعاة املري�س 
والهتم������ام ب������ه بال�صكل ال�صحي������ح وال�صرب 

وعدم الياأ�س .

• قيام املري�س بالعالج النف�صي وال�صلوكي 
ملقاومة املر�س.

• قي������ام املري�س باأخذ الدواء وعدم تركه 
اإىل النهاية اأي بع������د العالج »الدواء والعالج 

مع بع�صهما«.

طالق  أه������م ه������ذه ال�������رصوط عل������ى الإ وا

الت�صخي�س ال�صحي������ح للمر�س منذ البداية 

ن كثريين  نه يع������دُّ اأول العالج للمر�������س لأ لأ

من املر�صى ل يعرف������ون باأنه مر�س اختالل 

يف الكيمياء يف املخ فيت�صور بع�صهم اإما اأن 

أو ال�صياط������ني ي�صو�صون على اأفكارهم  اجلن ا

أو اأن ال غا�صب عليهم  ويت�صلطون عليه������ا ا

وه������ذا الت�صور اخلاطئ للمر�������س يوؤدي اإىل 
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زيادة حدة امل�صكلة. ولذلك الت�صخي�س مهم 

جداً فهناك حالت ح�صب الدرا�صات حتى يف 

مريكية يبقون 9�صنوات  الولي������ات املتحدة الأ

وه������م يتلقون عالجاً ملحاول������ة ك�صف املر�س 

ويف�صلون فكيف عندنا يف الوطن العربي.

وامل�صكل������ة الثانية: ه������ي اأن املري�س قد 

يحرج من اأن يخ������رب اأحداً مبر�صه خوفاً من 

آو  اأن يعتق������ده النا�س باأنه جمن������ون اأو غريب ا

أ�صخا�صاً  مم�صو�س اأ�صف اإىل ذلك اأن هناك ا

ل يعتقدون������ه مر�ص������اً بل يعتق������دون اأن هذا 

هو الفعل ال�صحي������ح وخ�صو�صاً فيما يتعلق 

بالنظافة والطهارة.

هل باملر�س  ا فيما يتعلق مبعرف������ة الأ أمَّ ا

فه������ذا بحد ذاته جزء هام من العالج ملعرفة 

كيفية مقابلة املري�س والتعامل معه وامل�صاركة 

يف عالج������ه بتطبي������ق مهماته������م وواجباتهم 

جت������اه ولده������م املري�������س وحف������ظ تعليمات 

الطبيب املعالج وعدم التذمر واإظهار الياأ�س 

م������ل املرجو من عالجه  حباط وعدم الأ والإ

وباأنه ل جمال للخروج من هذا املر�س وباأنه 

خمتل������ف غريب. جمنون. كل ه������ذا يجب اأن 

هل قولً وفع������اًل، واأن ي�صري عالج  يعرف������ه الأ

هل بكل رحابة  الطبيب جنباً اإىل جنب مع الأ

�صدر وحمبة.

هل يف اخلالف والياأ�س من  ن وقوع الأ لأ

عالج مري�صهم يفاقم امل�صكلة ويف املقابل قد 

�رصة باأكملها، حيث  ت�صبب حدتها يف اإجهاد الأ

اإن املري�س يفر�������س على اأ�رصته وعلى نف�صه 

القيام بطقو�������س متكررة ومتعبة ترهق كامل 

�رصة اأن  أف������راد اأ�رصة املري�س. فلذلك على الأ ا

تعرف ماهي������ة املر�س. عالج������ه. اأعرا�صه. 

بالنقا�������س واحلوار م������ع الطبي������ب والتعاون 

�رصة اله������دوء يف  الكام������ل مع������ه. وعل������ى الأ

التعامل مع املري�س وعدم نقده وعدم روعه 

ن هذا لن يفيد.  عن الفع������ل الذي يقوم به لأ

أ�صباب  فامل�صاندة والتع������اون والراأفة واملحبة ا

ن هناك  أنه يقوم بالفعل لأ للعالج وخ�صو�صاً ا

خل������ل يف دماغه هو ال�صب������ب بعدم ممار�صته 

حيات������ه ب�ص������كل طبيع������ي ولي�س ه������و ال�صبب 

يجابية«.  كمري�س »الرتكيز على اجلوانب الإ

هل عدم ال�صتعجال لل�صفاء.  ولذلك على الأ

ومرافق������ة املري�������س عن������د ذهاب������ه للطبيب 

أو الف�صل.  املعال������ج. ل تنفعل عند الرتاج������ع ا

�صاعد املري�س عل������ى الهتمام باأمور اأخرى 

أو اأي هواية  أو ال�صباحة. ا كالريا�صة وامل�صي ا

ن املر�س ل يذهب بنف�صه فهو اإذا  أخ������رى. لأ ا

ت������رك للزمان لن يجدي ذلك نفعاً اإمنا يجب 

نه  التغل������ب عليه اأولً من �صاح������ب املر�س لأ

اإذا ترك ا�صتحوذ علي������ه وت�صلط عليه وعلى 

أف������كاره كالنار عندما نرم������ي فيها اخل�صب  ا

فتزداد حدة و�صدة. يجب اأن يعرف املري�س 

أن������ه لي�س الوحيد الذي يع������اين منه فهناك  با

�صخا�س يعان������ون منه واحلل  الكثري م������ن الأ
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ب�صي������ط واإن كان �صياأخذ بع�س الوقت ورمبا 

أ�صهر. �صتة ا

يقول د.»جف������ري �صوارتز« م������ن جامعة 

يو�صي اإىل اأي »UCLA« اإنه ترك هذا املر�س 

للزم������ان ف�صيبقى مع ال�صخ�������س متنقاًل من 

و�صوا�س اإىل اآخر، وقد يوؤدي اإىل تاأزم احلالة 

النف�صية والكتئ������اب، ورمبا ينعزل ال�صخ�س 

عن اأ�رصته واأ�صدقائه.

اأنواع عالج الو�صوا�ص القهري:

العالج ال�صلوكي:

ل �صبي������ل لع������الج �صخ�صي������ة املري�������س 

بالو�صوا�������س القه������ري اإل من خ������الل العالج 

النف�صي املتكامل وال������ذي تدر�س فيه احلالة 

كل على حدة بو�صاطة الطبيب النف�صي ويتم 

بعد ذل������ك ا�صتغالل كل ما ميك������ن ا�صتغالله 

من نقاط ق������وة يف حياة املري�س، كي يتمكن 

أ�صل������وب حياته، وهي مهمة لي�صت  من تغيري ا

بال�صهل������ة ل على املري�������س ول على الطبيب 

النف�صي، وهدفه������ا اإن اأردنا النجاح يجب اأن 

يكون الو�صول باملري�س اإىل �صيء من التوافق 

م������ع متطلبات من دون اأن يتخلى عن �صفاته 

وذل������ك من خالل تهذيب هذه ال�صفات التي 

يف اأ�صولها �صفات ت�صتطيع احلياة، بل ت�صل 

ب�صاحبها اإىل النجاح اإذا اأح�صن ا�صتغاللها، 

أنن������ا نه������دف م������ن الع������الج ل اإىل تغيري  اأي ا

ال�صخ�صية. بل اإىل اإزالة ا�صطرابها لي�صبح 

املري�س با�صطراب ال�صخ�صية الق�رصية بعد 

العالج �صاحب �صخ�صية ق�رصية متوافقة مع 

احلياة.

وما يحتاجه مري�س ا�صطراب ال�صخ�صية 

الق�رصية ه������و اأن يتعلم حتمل م�صاعره والتي 

حتم������ل �صيئاً من ال�صعف يف م�صمونها، واأن 

يتخل�������س من خوفه م������ن اأن ينهار كلما عرب 

عنها، واأن يتعل������م حتمل اإمكان عدم حتكمه 

خرين يف املواقف احلياتية، واأن يوافق  يف الآ

خرين ذلك، وعل������ى الت�رصف  على من������ح الآ

بال�صكل الذي يرونه نظري حتملهم امل�صوؤولية، 

وكذل������ك اأن يتعلم حتمل وج������ود احتمالت 

لع������دم اإ�صاب������ة الهدف رغم دق������ة الت�صويب 

ن  حيان لأ ول منطقية النتائ������ج يف بع�س الأ

حيان ولبد اأن  هناك جمهولً يف معظ������م الأ

ي������درك اأن دوام احلال من املحال، ولبد من 

القبول بذلك فاإذا ما اأمكن اأن يتحمل املري�س 

فكار، فاإن �صخ�صية قهرية  هذه امل�صاعر والأ

متوافق������ة مع احلياة تكون هي الناجت لعملية 

عالج نف�صي ناجحة.

يف بداي������ة العالج النف�صي يظهر املري�س 

نه مري�س  ب�ص������كل ي�رص الطبيب النف�ص������ي، لأ

ملتزم مرتب دقي������ق يف مواعيده، متفان يف 

اأداء ما يطلبه الطبيب منه، ويف اللتزام مبا 

يتفق الطبيب معه عليه، حيث يهتم املري�س 

باأن ين������ال حظوة من طبيبه ه������ذا يف بداية 

العالج.

وغالب������اً ما ي�صتطيع ولك������ن بعد فرتة من 
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الطاعة الواعية للطبيب ت�صطحب بع�صيان 

غري واع له. اأي يف ل وعيهم، منهم كما ذكرت 

يعي�صون ذلك ال�رصاع بني الطاعة والع�صيان 

يف معظ������م نواحي حياته������م، اإن مل يكن كلها، 

والعالج النف�صي بالطبع لي�س ا�صتثناء!

ثم اإن التزام املري�س يقابله بالطبع توقع 

للت������زام اأكرب من الطبي������ب النف�صي، وتنازل 

املري�س عن التحك������م للطبيب اإمنا ميثل يف 

احلقيق������ة عبئاً كبرياًَ ي�صع������ه على الطبيب. 

معن������ى كالمي اأن خط������اأ الطبي������ب النف�صي 

حت������ى لو كان على م�صتوى ن�صيان واحدة من 

التفا�صيل الدقيقة التي يذكرها له املري�س. 

هذا اخلطاأ اإذا ح������دث فاإن اإ�صالحه �صعب 

طباء  للغاية، ولبد بالتايل مل������ن يقدم من الأ

النف�صيني عل������ى الت�صدي لع������الج مثل هذه 

احلال������ة اأن يكون م�صتعداً للكثري من اللتزام 

والدق������ة واحلر�������س عل������ى اأن يك������ون طبيباً 

مثالياً، واأن يتذكر كلما اأح�س ب�صغط العملية 

العالجية عليه.

اإذن فمن يعاين من ا�صطراب ال�صخ�صية 

الق�رصي������ة ه������و اإن�ص������ان يهتم ب�ص������كل مفرط 

بالتفا�صي������ل الدقيق������ة لكل �ص������يء، ويطبق 

النظ������ام ال�صارم على نف�صه وعلى غريه واإىل 

فع������ال مغزاها  احلد ال������ذي رمبا يفق������د الأ

ن خوفه من اأن يخطئ مينعه من  وغاياتها لأ

ال�صم������اح بالت�صاهل ول������و يف اأ�صيق احلدود. 

فه������و اإن�صان ل ي�صتطيع اأن يكون مرناً يف كل 

�صلوكياته وتعامالته م������ع النا�س ومع نف�صه، 

ول ي�صتطيع اأن يتفهم ب�صهولة كيف ي�صتطيع 

خرون احلياة من دون ان�صباط. وهو بكل  الآ

املقايي�س �صخ�������س عنيد اإىل حد ملفت، ويف 

خرين،  منتهى الق�ص������وة على نف�صه وم������ع الآ

خرين  أنه دائم النتقاد لالآ ي�ص������اف اإىل ذلك ا

وب������ال كلل ول ملل، مم������ا يجعل املحيطني به 

دائم������ي اخلوف من ل�صان������ه، وهو يرى نف�صه 

م�ص������وؤولً وكف������وؤاً لتحمل امل�صوؤولي������ة ما دام 

ملتزماً بالقواع������د واللوائح ويعلي من قيمة 

هذا اللت������زام، ومن قيم كال������ولء وال�صدق 

واملثابرة، وهو ما يفتقده يف معظم ما حوله 

من النا�������س، واإن اأ�صعف حلظات حياته هي 

تلك الت������ي يطلب منه فيه������ا اأن ياأخذ قراراً 

أم������ر م������ا ل ي�صتطيع التحك������م منه اأو يف  يف ا

أو باآخر فيظهر قدراً  عواقب قراره ب�ص������كل ا

من اخلوف والرتدد ي�صتغرب له اجلميع، فهو 

ل ي�صتطي������ع املغامرة ول الختيار ما دام بني 

اأمرين ل ي�صتطيع ح�صاب عواقب كل منهما، 

وه������و اإن�صان ل ي�صتطيع التعبري عن عواطفه 

ن التعب������ري عن احلب  أو زوجت������ه، لأ ولده ا لأ

والعاطفة نوع من اخل�ص������وع لهذه امل�صاعر، 

وه������و بالت������ايل �صع������ف وتفري������ط بالتحكم 

خرين لكنه ل  والن�صب������اط، فهو يح������ب كالآ

يوافق ب�صهول������ة داخل نف�صه على ال�صت�صالم 

�صياء التي  للح������ب، اإنه يحب التعامل م������ع الأ

تقا�������س وتعد ولي�س مع امل�صاعر، وهنا معاناة 
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القريبني منه فهو يح������ب عمله ويتفانى فيه 

نه يعطي نتائج مالية ووظيفية جيدة، ولكن  لأ

الكالم ع������ن احلب والعاطف������ة واخلروج مع 

ولد اأمر خمتلف نتائجه وفوائده  الزوجة والأ

قارب  ل تقا�������س ول حتكم. كم������ا اأن زيارة الأ

�صدقاء ل تقا�س اإمنا العمل اأف�صل. ومن  والأ

�ص������ارة اإىل اأن تفاين �صاحبنا  املهم طبع������اً الإ

يف العمل لي�������س ناجتاً من حاجة اقت�صادية، 

فالذي تك������ون عليه احلال غالباً هو العك�س، 

ن اأ�صحاب هذا ال�صطراب غالباً من كبار  لأ

الناجحني يف اأعمالهم على اختالف مهنهم، 

كما اأن الكثريين منهم يت�صفون باحلر�س اإن 

مل يكن البخ������ل يف تعاملهم م������ع النقود، وما 

يوازيها، منه������م يف املح�صل������ة غري م�رصفني 

واأغني������اء، وهناك �صفة توج������د يف الكثريين 

أي�صاً من ه������وؤلء املر�صى وهي عدم القدرة  ا

على ال�صتغناء عن حاجياتهم القدمية التي 

ل حتمل مثاًل ذكرى معينة يف حياتهم، حتى 

واإن كانوا متاأكدين من عدم حاجتهم احلالية 

أو امل�صتقبلي������ة اإليه������ا، هو �صخ�������س مرتب.  ا

من�صق. ملفاته جمدولة مفهر�صة.

أبو زيد البلخي »1984« بع�س  وقد ذكر ا

�صفات �صخ�صي������ة املو�صو�صني وكان رائعاً يف 

قدرته على النفاذ اإىل ميلهم اإىل �صوء التوقع 

فقال: »اإنهم يوجدون �صيئي الظنون باأنف�صهم 

يف خيفته������م عليه������ا، مما يج������ب األ يُخاف 

–كذلك يوج������دون �صيئي الظن������ون يف جمال 

مور  اأمورهم، فال يعر�������س عليهم اأمر من الأ

املمكنة التي تت�رصف على وجهني اإل ذهبت 

اأوهامهم اإىل الوجه الذي هو اأ�صعب واأخوف 

أ، ووجه ال�صبه  �ص������وا منه������م دائماً يتوقعون الأ

أبي زيد البلخي وما يناق�س يف  كبري بني كالم ا

بحاث الغربي������ة احلديثة اأي بعد اأبي زيد  الأ

البلخي باأحد ع�رص قرناً من الزمان.

العالج بالدواء:

من امله������م جداً اأن يق������وم املري�س باأخذ 

ال������دواء اإذا ما و�صف������ه الطبيب املخت�س له، 

دوي������ة يف الوق������ت احلايل  خ�صو�ص������اً اأن الأ

و�صلت اإىل مرحلة متقدمة، على �صبيل املثال 

احلب������وب التي ت�صمى ب� »بروزاك« هذا النوع 

من الدواء ينتمي اإىل جمموعة.

 Selective Serotonin Revptake 
inhibitor  اأوssri ويقوم هذا الدواء بزيادة 
ن�صبة مادة ال�صريوتني يف املخ بحيث ي�صتعيد 

فكار ال�صلبية،  املخ ن�صاطه الطبيعي وتزول الأ

ويتميز هذا الدواء باأعرا�س جانبية طفيفة 

ل تكاد توؤثر على املتعاطي، وكما تبني �صفحة 

عرا�س اجلانبية تزول بعد مّدة  الدواء اأن الأ

من التعاطي، واجلدير بالذكر اأن هذا الدواء 

ل يدمن عليه املتعاطي بل يقدر اأن يرتكه يف 

اأي وقت ي�صاء ولكن م�صكلة اأدوية هذا املر�س 

أ  �صابيع حت������ى يبدا حتت������اج اإىل عدد م������ن الأ

يجابي على املري�س وهنا امل�صكلة  تاأثريها الإ

اإذ اإن املري�س عل������ى عجلة من اأمره والياأ�س 

حباط ينخ������ران تفكريه، لذلك قد يرتك  والإ
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خرى اأن  املري�������س الدواء مبكراً، وامل�صكلة الأ

طباء ق������د ي�صفون الدواء للمري�س  بع�س الأ

دون اأن يبينوا له كيفي������ة عمل الدواء واملدة 

التي ي�صتغرقها حتى يكون التاأثري املطلوب.

وهناك طريقة لعالج الو�صوا�س القهري 

يقوم بها د.جيفري �صواتز والتي يكون املري�س 

هو املعالج ال�صخ�صي لنف�صه، فلن يحتاج اإىل 

الطبي������ب النف�صي للعالج، فبه������ذه الطريقة 

يق������وم املري�س بالتعر�������س للو�صوا�س ومن ثم 

يقاوم ال�صتجابة له������ذه الو�صاو�س، وقد قام 

د.�صواتز ب�رصح الطريق������ة للقيام بالعالج يف 

مريكية  كتابه امل�صهور يف الوليات املتحدة الأ

وال������ذي ا�صم������ه »Lock Brain« الدم������اغ 

املقفول اأو قفل الدماغ.

أثبتت  نفة الذكر، ا طبعاً طرق الع������الج الأ

جدواها دوائّياً و�صلوكّياً على جميع املر�صى، 

لكن اختلفت ن�صبة الفائدة باختالف ال�صخ�س 

املعال������ج، ولكن ميك������ن توق������ع انخفا�س قوة 

عرا�������س بحوايل 40-95% مع العالج وقد  الأ

ظهار  أ�صبوعاً لإ دوية م������ن 6-12 ا ت�صتغرق الأ

أث������ري العالجي الفع������ال، ويعت������رب التاأثري  التا

دوية هو زي������ادة توافره  �صا�ص������ي له������ذه الأ الأ

م������ادة ال�صريوتونني يف خاليا الدماغ، ويوؤدي 

هذا اإىل حت�ص�������س حالة مر�ص������ى الو�صوا�س 

القهري.

واأخرياً يجب ع������دم ال�صعور باخلجل من 

طلب امل�صاعدة عند املر�صى اإما من الطبيب 

ه������ل. وع������دم الكب������ت يف التعبري عما  أو الأ ا

ن ما ن�صعر به يتحكم ب�صلوكنا جتاه  ن�صعر، لأ

أنف�صنا وجتاه م������ن نحبهم. فاحلوار واملحبة  ا

أنف�صنا  والتع������اون والتعاطف وال�صدق م������ع ا

خرين يوؤدي اإىل �صحة نف�صية �صليمة  ومع الآ

وبالتايل تكيف اجتماع������ي ونف�صي �صليم مع 

خرين. ذاتنا ومع الآ
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عا�س رجاء النقا�س حياة حافلة بامل�صاعب والتجارب، التي �صحذت عقله 

واأرهف������ت ذوقه واأيقظت �صمريه. لقد كان م������ن جيل ولد يف الفرتة احلرجة، 

بني حربني كونيتني، وع������دة حروب اإقليمية، وعلى مرمى من قنبلة ل حجر، 

من نكبة قومية ع�صفت مبا كان قد اأ�صفر وتيب�س، يف خريف �صيا�صي عربي 

له مع������ادلت ثقافية وجتليات اجتماعية. لهذا حمل جيل رجاء النقا�س عبئا 

أو يقوى على حمله جيل اآخر، وبقي الرجل على قيد عروبته  مل يحمله جيل، ا

رجاء النقا�ش

وامل�رشوع النقدي الثقايف الكبري

باحث وناقد جزائري

العمل الفني: الفنان زهري ح�صيب.

❁

˜
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د. حفناوي بعليد. حفناوي بعلي
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وهويته، رغم كل عوام������ل التعرية التاريخية 

والوجودية لهذه الهوية.

 وله دور ل �صبيل اإىل التقليل من �صاأنه؛ يف 

الدفاع عن احلداثة العربية، التي حو�رصت 

باإره������اب اتباعي، وبتاأويالت  منذ بواكريها 

�صيا�صي������ة حاولت حذف �رصعيته������ا، ل�صالح 

روؤى تقليدية اأفقدها الزمان �صالحيتها. وله 

الف�ص������ل العميم يف الك�صف عن ظواهر فذة 

نه اأول من  يف ثقافتن������ا العربية املعا�������رصة، لأ

ا�صتدل بحا�صته النقدية، وم�صوؤوليته القومية 

على �صعر املقاومة الفل�صطينية، بعد هزمية 

حزي������ران ح������ني ا�صتبد الظ������الم، واأتى على 

امل�صهد القومي برمته. فجاء ذلك الك�صف عن 

�صهود احلري������ة والقيد، وكل ثنائيات احلقبة 

ال�صوداء، مبثابة التب�صري بقيامة قومية. كان 

الك�صف ع������ن تلك الظاه������رة ال�صعرية، التي 

ج�صدت اأطروحة م�صادة للهزمية، قد اقرتن 

برجاء النقا�س، ناقداً ونا�رصاً ومب�رصاً.

عا�س املحنة كلها يف بالده، وعلى امتداد 

خطوط الطول والعر�س ال�صيا�صية والثقافية 

يف الوط������ن العربي. وكان من قلة من ت�صبثت 

مب������ا �ص������ار عر�ص������ة للت�صكي������ك واللتبا�س، 

واحتملت ل�ص������ع اجلمر، والقراءات املتع�صفة 

�صحاب هذا  �صقاطي������ة، ب������ل الثاأري������ة لأ والإ

املوقف. ميكن اأن ن�صري اإىل دور رجاء النقا�س 

كناق������د م�رصحي ب������ارز، �صاه������م يف النه�صة 

امل�رصحي������ة اجل������ادة ط������وال ال�صتينيات، ويف 

أي�صاً  النه�ص������ة ال�صينمائية والفني������ة. ون�صري ا

ر�س  اإىل نقده الروائ������ي، ل �صيما روايات الأ

املحتلة، واإ�صاءة عامل جنيب حمفوظ، وعوامل 

الرواية العربي������ة املعا�رصة، وجهده التنويري 

والتثقيف������ي العام، بو�صفه واح������دا من كبار 

املب�رصين يف ثقافتن������ا الراهنة، واإىل اإ�صهامه 

يف التاريخ الثقايف والفكري. 

كادميي..  النقا�ص.. بعيدا عن التقعر االأ

قريبا من حمنة وحمى الكتابة 

كان رج������اء النقا�س قارئا نهم������ا، تتلمذ 

على اأيدي: طه ح�صني، واأحمد اأمني، واأمني 

اخل������ويل. وهو بامتياز تلمي������ذ حممد مندور 

برز  الناب������ه خرج من معطفه، بل هو العلم الأ

يف هذه املدر�صة النقدي������ة / الثقافية، التي 

دبي، بقدر ما هو  كانت تدرك اأن النق������د الأ

دبي موجه اإىل القارئ. ومن  موجه للعمل الأ

ثم جتعل يف النقد ما يث������ري املتعة واخليال، 

بقدر ما تثري املعرفة والتاأمل، مبا يعنيه ذلك 

فكار يجد  من لغة عذب������ة �صل�صة، وعر�س لالأ

طريقه ب�رصع������ة اإىل العقل، وي�صتحوذ بدقته 

وعذوبة لغته على العقل والقلب معا. وهذا 

مر الهني، بل يحتاج دائماً من الناقد  لي�س بالأ

اإىل ثقافة عميقة مبو�ص������وع نقده، واجلن�س 
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أو الفني الذي ينقده، وثقافة عميقة  دبي ا الأ

دب������ي، وباملجتمع  أي�ص������اً بتاري������خ اجلن�س الأ ا

وتطوره ال�صيا�صي والثقايف والأخالقي. ومن 

ثم فالنقاد من هذا النوع قليلون جداً.

ول منهم مندور  بع������د اأن رحل الرعيل الأ

ولوي�س عو�س، وعل������ي الراعي وعبد القادر 

القط و�صكري عياد. هذا النوع من النقاد ل 

ميكن ف�ص������ل ما يكتبه عما يفعله، �صواء كان 

يعمل بال�صحافة اأو اجلامعة. اإنهم اأ�صحاب 

الر�ص������الت الفكرية والنقدي������ة، واأكرث النقاد 

حوال متوا�صعون يف  اكتم������ال، وهم يف كل الأ

خرين، ب�صط������اء يف تعاملهم،  عالقاته������م بالآ

غري متكلفني. ورج������اء النقا�س خل�س هوؤلء 

أنهم  جميع������اً، رغم اختالف مدار�صه������م، اإل ا

�صحاب  اتفق������وا على اأن النقد وه������و يتجه لأ

عمال والقراء  عمال، يتجه لقراءة هذه الأ الأ

عامة؛ فالناق������د لي�س �صاحب ر�صالة علمية، 

أي�ص������اً �صيا�صي������ة واجتماعي������ة وتهذيبية  بل ا

وح�صاري������ة، اأي اأن الناق������د رجل نه�صة مبا 

تعني������ه هذه الكلمة من مع������ان. وهكذا حني 

نتحدث عن النقا�س الناقد واملفكر، ل ميكن 

أن نغف������ل الدور البارز، الذي لعبه يف احلياة  ا

أو  أ�صها اأو كل موقع ا الثقافي������ة يف كل جملة ترا

منرب ثقايف.

ينتمي رجاء النقا�س اإىل �صاللة معرفية؛ 

أق������رب اإىل املو�صوعي������ة منها اإىل  ق������د تكون ا

أك������رث من احلديقة  كادميي������ة، واإىل الغابة ا الأ

أو النبات������ات الزجاجية. لهذا كتب  الداجنة ا

أبواباً تردد  حتت خمتلف العناوين، وط������رق ا

أبناء جيله يف طرقها، ولعله كان  كثريون من ا

ملدوغا بتلك ال�صهوة املعرفية، التي �صادت يف 

ربعينات واخلم�صينات،  م�رص خالل عقدي الأ

دبي������ة م�صاحة خ�رصاء  يوم كان������ت املقالة الأ

غزيرة الظ������الل، ومل تكن ال�صحافة مبعناها 

أ عليه������ا لحقاً، قد  الت�صطيح������ي ال������ذي طرا

ورام  نيميا الثقافي������ة ل�صالح الأ أ�صي������ب بالأ ا

اللفظية والتكرار العقيم. قدم رجاء النقا�س 

دب  مقارب������ة ومنهج������ا يف املزاوجة ب������ني الأ

وال�صحاف������ة والثقافة، لكن على النحو الذي 

دب، بل يجعله  أو الأ ذى بالثقافة ا ل يلحق الأ

مقروءا على نطاق وا�صع. 

متيز رجاء النقا�س بنبوغه املبكر يف جمال 

الكتابة النقدية، وه������ي عادة تتطلب ن�صجا 

متمهاًل وا�صتح�صاداً بطيئاً. بهر قراءه بعني 

ال�صقر التي ميتلكه������ا؛ فقد كان موهوبا يف 

اكت�ص������اف املواهب الكربى والتنبوؤ مب�صتقبلها 

الواع������د، �ص������واء كان ذل������ك يف ال�صعر اأم يف 

غنية، ولي�س  الرواية وامل�رصح وال�صينم������ا والأ

اأدل على هذه املق������درة الفذة التي �صدقتها 

ي������ام؛ من ا�صمي حمم������ود دروي�س والطيب  الأ
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هناك  اأن  يب������دو  �صالح. 

نعم������ة اأخرى ظف������ر بها 

وتفادى  النقا�������س،  رجاء 

م������ا ت�صمره م������ن نقمة، 

وهي براءت������ه من التقعر 

�صقط  ال������ذي  كادميي  الأ

أ�صاتذة  في������ه كث������ري م������ن ا

دب والنق������د، عندم������ا  الأ

أنف�صه������م داخل  �صجن������وا ا

أ�صوار اجلامعات واملعاهد  ا

العلمي������ة، فحرم������وا من 

ن�ص������ات لنب�س الواقع  الإ

احلي، والكفاءة يف قيا�س 

حرارته وجمالياته. ومن 

�صارة اإىل  نافل������ة القول الإ

اخلفيفة  املناو�صات  تلك 

الت������ي قامت بين������ه وبني 

�صاتذة، وكيف  أولئ������ك الأ ا

خ������رج منها منت�������رصاً موؤمن������اً بر�صالة الفكر 

النق������دي؛ يف التنوي������ر والتحدي������ث والتقدم 

أو تقعر اأكادميي  دون تع�ص������ب اإيديولوج������ي ا

ممقوت.

كان رج������اء النقا�س دائما ناق������دا فنانا: 

فنانا يف رهافة ح�صه وتفتحه على التجارب 

بداعية املختلفة، فناناً يف فطنته ويف قدرته  الإ

عل������ى التعبري بني اجلواهر احلقة واجلواهر 

الزائفة. وهو ال������ذي فطن اإىل موهبة اأحمد 

عبد املعط������ي حجازي، فكتب مقدمة ديوانه 

ول »مدين������ة بال قلب«، وهي املقدمة التي  الأ

و�صعت حجازي على اخلارطة ال�صعرية بني 

ع�صية و�صحاها. اإننا مع جتربة النقا�س نكون 

بعاد؛ فهو فنان  يف رحاب مثقف متع������دد الأ

وناق������د واأديب ومفك������ر، ت�صب يف �صخ�صيته 
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روافد ذلك النهر الكبري، ذلك التعدد والغنى 

اإىل جانب ت�صاحم������ه واإن�صانيته املفرطة التي 

طبع������ت �صخ�صيته، وكونت �صورته يف اأذهان 

أبناء  قرائ������ه. وهي اإن�صانية ق������ل نظريها من ا

عن������ف الظواهر يف  جيل������ه، رغ������م ت�صديه لأ

حياة الثقافة العربية، ودفاعه امل�صتميت عن 

ال�صخ�صية والوجود والهوية العربية.

النقا�س يكت������ب بحب وبكل كيانه، ينطلق 

ن�صان،  من التزام التلقائي الذي يندفع اإليه الإ

للوق������وف اإىل جان������ب القيم الت������ي يقد�صها، 

أو مهددة. كهذا يعلن  حني يراه������ا م�صتباحة ا

ول »يف  يف التمهي������د الذي قدم ب������ه كتابه الأ

اأزمة الثقافة امل�رصية«، اإن كتابه لي�س جمرد 

كت������اب واإمن������ا ه������و »حماول������ة للم�صاهمة يف 

عملي������ة املراجع������ة التي ته������دف اإىل التغيري 

والتبديل، ومن هن������ا فلم يكن تاريخ احلركة 

الثقافي������ة في������ه م�صتقال ع������ن تاريخ احلركة 

الجتماعية«. يتحدث في������ه عن م�رص وعن 

مريكية، وق�صية ال�صودان والفكر  الثقافة الأ

ال�صيا�ص������ي. ويت�صاءل هل م������ن روؤية جديدة 

زهر والثقافة اجلديدة، وديوان  ؟ويناق�س الأ

�ص������الح جاهني »كلمة �ص������الم«، واأزمة النقد 

)1(
دبي، و�صيا�صات دار اأخبار اليوم.  الأ

ويف كتاب������ه »اأدب وعروب������ة وحرية«، راح 

يتحدث ع������ن الوجدان القوم������ي والوجدان 

ال�صرتاك������ي، والرغيف والكت������اب بو�صفهما 

أ�صم������ال يف املجتم������ع ال�صرتاك������ي،  أثم������ن را ا

دب. حيث هاجم  والقوميني ال�صوري������ني والأ

اأدوني�س يف مرحلته الباكرة، وذوبان اجلليد 

متحدث������ا ع������ن �صارت������ر، والقومي������ة العربية 

واخلياليني، ومتثلهم نازك املالئكة، والثورة 

دب������اء. ويت�صاءل اأدب الثورة اأين  يف اأحالم الأ

ب������ادة الثقافية، ومناذج من  ه������و ؟ وحرب الإ

 
)2(

أدباء حائرين. ا

ملع������ي »ثورة  أ�ص������در النقا�������س كتابه الأ وا

د ال�صتعمار  الفقراء«، عن الثورة اجلزائرية �ص

الفرن�ص������ي. وكان لكلم������ة الث������ورة يف ذل������ك 

ألقها، �صيما حينما ترتبط  احلني �صحره������ا وا

بالفقراء وامل�صطهدي������ن. هذا الكتاب الذي 

�صار الطالب العرب يف م�رص، يت�صابقون اإىل 

قراءته. وبرزت �ص������ورة النقا�س من خالله، 

تلك ال�صورة ملثقف لطيف ودود؛ يف ح�صوره 

ن�صاين، كما  ال�صخ�صي والوطني والقومي والإ

دبي؛ عرب ما كان  يف ح�ص������وره ال�صحفي والأ

يكتب������ه بانتظام عن الق�صاي������ا العربية والهم 

القومي يف �صحف م�رصي������ة وعربية وا�صعة 

النت�صار. 

ومما يح�صب له فطنته العميقة بالق�صايا 

العربي������ة؛ فهو ل يتوقف عن������د املو�صوعات 

املحلية والق�صايا اخلا�صة مب�رص، بل يو�صع 
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دائرة اهتماماته وهمومه الثقافية، لتالم�س 

هم������وم وطنه العربي وما تع������اين ثقافته من 

اأزمات، وهو من قلة من مثقفي اأمتنا، الذين 

جعلتهم جهودهم وكتاباتهم يف قلب الثقافة 

العربي������ة، ويف املركز من دائرة الهم القومي، 

مة، ال������ذي كان قدر  والن�صغ������ال مبعاناة الأ

رج������اء النقا�������س اأن يعي�س �صط������راً كبرياً من 

نكباتها واأحالمه������ا، والنظر اإىل م�رص داخل 

اإطارها العرب������ي، الذي بدونه ل يكون مل�رص 

وثقافتها هذه ال�صورة، التي جتعلها يف وعي 

املواطن العربي و�صمريه واإح�صا�صه.

وي�صدر كتابه »عبا�س العقاد بني اليمني 

والي�صار«، حيث حت������دث عن مواقف العقاد 

خوان امل�صلمني، وم�رص الفتاة،  من الوفد، والإ

واملارك�صية، والنازية، وال�صهيونية، والوحدة 

العربية، ثورة يوليو 1952. وذيل كتابه بعدة 

وثائق: ن�س احلديث الذي اأجراه العقاد مع 

�صعد زغلول؛ ن�س حيثيات احلكم يف ق�صية 

اتهام العقاد بالعيب يف الذات امللكية، وهي 

الق�صية الت������ي انتهت باحلك������م على العقاد 

أ�صهر، ن�س دفاع مكرم  بال�صجن ملدة ت�صع������ة ا

عبيد ع������ن العقاد، حيث كان مكرم �صكرتريا 

ول يف  للوف������د، وكان العقاد كات������ب الوفد الأ

تلك الف������رتة. وعالج رجاء النقا�س العقاد ما 

دبي  ي�صتحق������ه من احرتام وتقدي������ر؛ دوره الأ

وح�صوره ال�صامخ الذي ب�صط ظله، كجناحي 

دب امل�رصي من������ذ بواكري  عق������اب، عل������ى الأ

القرن الع�رصين، حتى مطالع العقد ال�صاد�س 

 
)3(

منه.

م�������رص«،  »النعزالي������ون يف  كتاب������ه  ويف 

أث������ريت �صد عروبة  يرد عل������ى احلملة التي ا

م�رص و�صد القومي������ة العربية، ويرد على ما 

أثاره الكتاب الكبار: توفيق احلكيم، ولوي�س  ا

عو�س، وح�صني ف������وزي، وعلى بع�س الذين 

أو باأخرى،  دخل������وا مي������دان املعركة ب�ص������ورة ا

وكان له������م فيها راأي ووجه������ة نظر. والكتاب 

أ�صا�صاً على الدف������اع عن عروبة م�رص  يق������وم ا

وعن القومي������ة العربية، وقد حاول اأن يجعل 

املناق�صة مو�صوعية وهادئة. فالق�صية تتعلق 

مب�صري م�رص وم�صتقبلها، ونوع العالقة التي 

مة العربية  أبن������اء الأ تق������وم بينها وبني �صائر ا

أدلة  يف احلا�������رص وامل�صتقبل. م�صتن������داً اإىل ا

علمي������ة متعددة، تنبع كله������ا من اإميان عقلي 

ووج������داين عميق بالقومي������ة العربية ووحدة 

أنها جزء  مة العربية، وباأن م�رص عربية، وا الأ

من الوطن العرب������ي الواحد الكبري. والكتاب 

في������ه رد على الفك������ر الذي ي�صمي������ه بالفكر 

النع������زايل، والذي يدعو اإىل عزلة م�رص عن 

الع������رب، والذي يرى في������ه الناقد اأكرب خطر 

أبنائه������ا وم�صتقبلها وعلى  عل������ى م�رص وعلى ا

 )4(
العرب اأجمعني. 
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دبية  ثاب������ر النقا�س بج������وار الكتاب������ة الأ

والنقدي������ة، على كتابة مق������الت الراأي التي 

تت�صم������ن الق�صايا احل�صاري������ة، �صواء كانت 

أو دينية  أو ثقافية، ا أو اجتماعي������ة ا �صيا�صي������ة ا

اأو فكري������ة فل�صفية، ويديل فيها بدلوه. وكان 

ي�ص������ع قلمه دائما يف �صف التقدم واحلداثة 

والتطوي������ر والتجديد وروح الع�رص، مت�صديا 

بب�صالة وقوة و�صجاعة، منافحا ومدافعا عن 

فكار التي تعني بنهو�س املجتمع، والدفع  الأ

ب������ه يف ركب التط������ور واللتح������اق بالع�رص. 

وا�صتطاع بج������دارة اأن يلعب دوراً تنويرياً يف 

ه������ذه املراحل م������ن تاريخن������ا احلديث، وقد 

جتلت يف ه������ذه املق������الت روح������ه العربية، 

باعتب������اره اأحد املوؤمنني اإمياناً را�صخاً عميقاً 

مة العربية  أبن������اء الأ بالو�صائ������ج، التي تربط ا

ببع�صه������م البع�س. وكان������ت فل�صطني دائماً 

يف هذه الكتاب������ات، باعتبارها ق�صية العرب 

مة.  كرث نزفاً يف ج�صد الأ وىل واجل������رح الأ الأ

وق������د ان�صغل يف كل ذلك مب�������رصوع النه�صة، 

وحتققه������ا عرب الفك������ر وال�صيا�ص������ة والثقافة 

واملجتمع. 

رجاء النقا�ص والنقد الثقايف / الفني 

ن ال�صحاف������ة كان������ت نافذت������ه عل������ى  ولأ

عم������وم الق������راء، فاإنه ع������رف النقا�س مبكرا 

كيف يجعل منها �صحاف������ة ثقافية وتاأثريها 

القوي؛ يف خلق راأي ع������ام ثقايف حول كافة 

الروافد الثقافية؛ كال�صينما وامل�رصح والرواية 

والق�صة وال�صعر، و�صناع������ة الكتاب والن�رص 

وكل ما يت�صل بالثقافة ب�صبب. اأ�صبح رئي�صا 

لتحري������ر ال�صقيقات الثالث: الهالل، روايات 

الهالل، كتاب الهالل. فبذل جهوداً عظيمة 

يف حتديث ه������ذه ال�صال�صل الثالث، وربطها 

بالواقع الثقايف العاملي الراهن؛ نه�س مبجلة 

»الهالل« وجدد �صبابها، فتح روايات الهالل 

على ترجمات حديث������ة وكاملة ودقيقة لدور 

دب العاملي احلديث، ولروائيني م�رصيني  الأ

وع������رب حمدث������ني، نق������ل كتاب اله������الل من 

أو�صع  املو�صوع التقليدي الرتاث������ي، اإىل اآفاق ا

دب والفكر والعلم والقت�صاد وال�صرية  يف الأ

الذاتي������ة. وهو الذي ن�������رص يف �صل�صلة الهالل 

»روايات الهالل«، ترجمة جربا اإبراهيم جربا 

لرائعة �صك�صبري »هاملت«.

تاأك������دت مكانة رج������اء النقا�������س حمركا 

للحياة الثقافية، وعامال من عوامل التن�صيط 

والتفعيل والتحدي، ملعطيات الواقع من اأجل 

جت������اوز �صلبياته وتقوية اإيجابياته، من خالل 

موقعه كرئي�س لعدد من املنابر الثقافية، مثل 

�صعاع الثقايف املمتد على  جملة الهالل ذات الإ

ن اأكرث من مئة عام،  مدى زمن طويل، حتى الآ

والت������ي كانت منرباً لرواد النه�صة. فكان دور 
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النقا�س عندما ا�صتلم رئا�صة حتريرها؛ تقوية 

هذا ال������دور ودعمه بتلك الروؤي������ة العروبية. 

كانت ف������رتة النقا�س من اأغن������ى الفرتات يف 

تاريخ املجلة، بذلك التوا�صل العربي العربي، 

واأكرث ازدحاما باأ�صماء ملبدعني وككتاب ونقاد 

أ�صهموا يف حترير مقالتها. عرب، ا

وهو الذي جعل من جملة الهالل امل�رصية 

و»الدوح������ة« القطرية؛ منارت������ان من منارات 

ال�صتنارة. هكذا قام النقا�س بدوره التنويري 

م������ن خالل املج������الت التي توله������ا رئا�صتها، 

أينعت، من جملة الهالل اإىل جملة  فازدهرت وا

الدوحة القطرية، التي تولها فبناها وعالها 

وحولها من جملة �صهرية اإىل عا�صمة ثقافية، 

حت������ى قال البع�س يومها يف ال�صبعينيات، اإن 

»الدوحة املدينة« لي�ص������ت هي عا�صمة دولة 

قط������ر، واإمنا عا�صمتها يف »الدوحة املجلة«. 

جع������ل منه������ا النقا�������س �صاحة لق������اء وتفاعل 

أنح������اء  دب يف كل ا وتالق������ح ب������ني نواب������غ الأ

الوطن العربي. وما زال يب�صط لنا �صحائف 

دب������ي، مبقالته على  م�رصق������ة من التاريخ الأ

هرام« و »اأدب ونقد« وغريهما.  �صفحات »الأ

ذاعة  وعندما كان يف رئا�صة حترير جملة »الإ

والتلفزيون«، نه�س بها يف زمن قيا�صي.

ومل تكن مرحل������ة رئا�صت������ه لتحرير جملة 

الكواكب، ك������ربى املجالت الفني������ة يف العامل 

العرب������ي واأكرثها قدما وعراقة، باأقل اأهمية 

خ������رى. فقد اعتنى  من رئا�صت������ه للمنابر الأ

باملحتوى وامل�صم������ون الذي حتمله �صفحات 

املجل������ة، وهكذا جند الكواكب تغتني يف هذه 

ق������الم، خا�صة كتاب  الفرتة بعط������اء كبار الأ

ألفريد فرج. امل�رصح من اأمثال ا

جع������ل النقا�س من النقد ال�صحفي منرباً 

لتاأكي������د القيم العظمى م������ن الوطنية واحلق 

مر ال������ذي جعل من  واخل������ري واجلم������ال، الأ

كتابته منبعا ثرا للمتع������ة الراقية، ومنوذجاً 

بديعاً للتوا�صل اجلم������ايل اخلالق مع قرائه 

ومريدي������ه. كان النقا�������س وم������ا زال طرف������ا 

طموح������ا يف املن������ازلت واملع������ارك الفكرية 

امل�صه������ودة؛ يف اآفاق الهوية واحلركة القومية 

والثقافة العربية. نه�س بدور ثابت يف تاأ�صي�س 

دبية والثقافية والفنية، وراأ�س  ال�صحاف������ة الأ

حتري������ر اأعرق الدوريات العربي������ة الثقافية، 

أبرزها الهالل. ا

انت�رص الناق������د النقا�س للخ������ري والعدل 

أنه وجد نف�صه يف  واحلرية واحلب. ول �صك ا

الكلمة التي قالها الروائي الفرن�صي »رومان 

رولن« عن الكاتب النم�صاوي �صتيفان زفايج، 

ونقله������ا عنه النقا�س وه������و يتحدث عن هذا 

أدباء ومواقف« ).. يقولون  الأخري يف كتابه »ا

اإن احلب هو مفت������اح املعرفة، وهذا �صحيح 
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بالن�صب������ة اإىل �صتيفان زفاي������ج، ولكن العك�س 

أي�صاً، اإن املعرفة مفتاح احلب، اإنه  �صحي������ح ا
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بالعقل ويفهم بالقلب (.

متي������زت كتابة رج������اء النقا�������س النقدية 

ال�صحفي������ة بطابع متفرد، فه������ي رغم ات�صاع 

جمهورها وقوة تاأثريها، بعيدة عن ال�صطحية 

ثارة ال�رصيعة. وتنتمي  و�صوقي������ة ا�صتهداف الإ

ف������كار اإىل ن������وع اأدبي قائم بذاته؛  يف اأدب الأ

بداعي������ة، اأي ذلك الفن  ن������وع هو املقال������ة الإ

م������ن البحث ال�صحفي، ال������ذي يعالج جتربة 

أو ثقافية عموما؛ بالتحليل  أدبية ا أو ا �صيا�صية ا

وال�صت������دلل املتق�ص������ي، البعيدين عن خواء 

التجري������دات مهم������ا تك������ن متداول������ة؛ وثيقة 

الثقافية  ال�صيا�صي������ة  باملناق�صات  الرتب������اط 

ومعاركه������ا، وحماولة اقرتاح م������ا ي�صبه روؤية 

معينة للو�ص������ع يف تغريات عامل الي������وم. اإنها 

حداث هذا الو�صع  روؤية ميكن اأن تعط������ى لأ

و�صخو�صه الفاعلة، وما تثريه من اأهواء حادة 

وانفعالت عنيفة �صكال، ومعنى. 

أ�صلوب النقا�س اللغ������وي يوؤدي بو�صوح  وا

أو معن������ى املو�ص������وع، ال������ذي يختاره  �ص������كل ا

أو التجرب������ة، التي ي�صتك�صفها دون  لالختبار ا

التبا�������س. فاللغة الت������ي يوؤثره������ا يف اأعمال 

خري������ن ويف اأعمال������ه؛ ه������ي لغ������ة نا�صعة  الآ

�ص������واء والظالل، مليئة  م�صقول������ة، غنية بالأ

بال�صحن������ات العاطفية، بعيدة ع������ن التبذير 

والرثثرة. وهي مع ذلك تعتمد على املخاطبة 

املبا�رصة احلميمية للقراء، وحماولة اإ�رصاكهم 

بطريق������ة ودية؛ يف طريق������ة الكاتب التاأملية 

والتف�صريية. كما اأن النتقالت من فقرة اإىل 

أو التقييم نحو  فقرة عنده، حترك الفك������رة ا

قن������اع. واأحيانا و�صل  ه������دف ال�صتحالة والإ

التداعي������ات التي تبدو حرة ح������ول مو�صوع 

التناول، وكاأنها حماورات مع قراء مفرت�صني 

اإىل تركي������ب نظري نهائي. وقد تكون مذهباً 

ونعرف ذلك من اللوازم، التي يكررها الكاتب 

يف مقالته الكثرية املتنوعة. 

ومع ذلك يبدو ف������ن املقالة عند النقا�س 

مرتك������زاً على اختيار ح������ر، يف جمال التاأمل 

ال�صيا�صي والثقايف، ون�صعر كما لو اأن طريقته 

مثل������ة وعقد  يف �ص������وق احلج������ج و�������رصب الأ

املقارنات، نابعة م������ن جتربته ال�صخ�صية يف 

ول، منفتحة عل������ى تاأويالت حرة  املح������ل الأ

جدي������دة، وكاأنها تبني ج�ص������ورا بني ال�صيا�صة 

ب������داع، وقراءة  العربي������ة القومية، وحرية الإ

داء  ال�صعر والروايات وامل�رصحيات، وفنون الأ

املختلفة. تتميز املقالة ال�صحفية عند النقا�س 

باعتمادها على جت������ارب احل�س والنفعال، 

وكثافة اليومي املعي�س، والنخراط يف الذاتية 

أو ما ي�صم������ى باحل�صور الكل������ي، با�صتغراق  ا
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�صام������ل ل�صخ�صية الكات������ب يف الكتابة مهما 

تكن مو�صوعية. وكان الغالب يف قامو�س لغة 

النقا�س: التمرد، الثورة، اجلماهري،، الوعي، 

املعركة، اللتزام، التوحيد القومي.

كان رج������اء النقا�������س متمي������زاً بني حركة 

دبي:  ثقافية، ت�صم القادم������ني من املجال الأ

�صع������راء وق�صا�صني ونق������ادا، الذين ينتمون 

اإىل »رمزي������ة« ذلك املج������ال اجلمالية. وقد 

ارتب������ط عندهم نوع من التوفي������ق التلقائي؛ 

دب������ي والث������ورة ال�صيا�صية،  ب������ني التجديد الأ

ال�صع������ر »اجلديد« يف الف�صح������ى والعامية. 

ويف الكتاب������ة ال�صحفي������ة النقدية عن الواقع 

مور، وانتقال  الثقايف، نزول وتناول واقعي لالأ

عمال، اإىل  من املبدع ال�صمني املاث������ل يف الأ

�صواق واحلارات،  املبدع الذي مي�ص������ي يف الأ

ينظر يف وجوه النا�س والواجهات والعرو�س 

واملح������الت. وكتاب������ه »التماثي������ل املك�ص������ورة، 

دب واحلي������اة«، ي�صم مقالت  تاأمالت يف الأ

ع������ن جيم�������س دي������ن، واملنتحري������ن، وزوجة 

أو�صكار  تول�صتوي، وومتان، والطف������ل املدلل ا

أبيه، وغري  وايلد، وكامي، ور�صالة كافكا اإىل ا
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ذلك من املو�صوعات. 

أما كت������اب »يف اأ�صواء امل�رصح«، فيتحدث  ا

ع������ن مناذج من امل�������رصح العامل������ي: �صك�صبري، 

تول�صت������وي، يوربيد�������س، دورمن������ات، تني�صي 

أخ������رى من امل�رصح امل�رصي: نعمان  وليامز. وا

ألفريد فرج، �صوقي  عا�صور، توفيق احلكيم، ا

عبد احلكيم، ميخائيل رومان، يو�صف اإدري�س، 
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فتحي ر�صوان، عبد الرحمن ال�رصقاوي.

وي������ربز النقا�������س يف النق������د امل�رصحي يف 

العديد م������ن كتبه، ومن ذل������ك كتابه »مقعد 

�صغري اأمام ال�صتار«، حيث جند مقالت عن 

ألفريد  توفيق احلكي������م، ونعمان عا�ص������ور، وا

فرج، ويو�صف اإدري�������س، و�صعد الدين وهبة، 

ور�ص������اد ر�ص������دي، وال�رصق������اوي، وميخائ������ل 

روم������ان، وحممود دياب، وعلي �صامل، وحممود 

ال�صعدين، وهدى زكا، و�صوقي عبد احلكيم، 

 )8(
ونبيل فا�صل. 

 وم������ن اأحدث كت������ب النقا�������س يف النقد 

امل�رصحي كتاب������ه امل�صمى »ن�ص������اء �صك�صبري«، 

ي�صتهله باحلديث عن حياة �صك�صبري والن�صاء 

يف حيات������ه )�صي������دة ال�صونات������ات ال�صم������راء 

وغريها(، قب������ل اأن يتحدث ع������ن ق�صيدتيه 

الق�ص�صيتني »فينو�س واأدوني�س«، و»اغت�صاب 

عطيل،  هامل������ت،  وم�رصحياته:  لوكري�������س«، 

روميو وجولي������ت، اأنطوين وكليواترا، ماكبث، 

امللك لري، تاجر البندقية. وهذا الكتاب �صفر 

ممتع جميل، بل هو من خري املداخل اإىل عمل 

ن�صانية اخلالد، واإ�صافة اإىل املكتبة  �صاعر الإ

ال�صك�صبريي������ة العربية، الت������ي ت�صم درا�صات 
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وترجم������ات قيمة عن �صك�صب������ري. متيز كتاب 

النقا�������س عن �صك�صبري ببنائ������ه املبتكر، الذي 

يتخذ �ص������كل م�رصحية ك������ربى، ت�صم ف�صولً 

اأبطالها من اأبطال �صك�صبري وبطالته، ف�صاًل 

ع������ن غزارة العلم وجاذبي������ة العر�س واإ�رصاق 

�صل������وب، واإقام������ة ج�ص������ورا ب������ني �صك�صبري  الأ

و�صعراء عرب؛ كاملتنب������ي وال�رصيف الر�صي، 
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اإىل اآخر هذه اللفتات البارعة. 

أم  وم������ن النقد الفني اأخرج النقا�س »لغز ا

كلثوم وكلمات اأخ������رى«، وفيه ثالث مقالت 

عن كوكب ال�رصق، ولقاء يف اخليال بني �صيد 

دروي�������س وحممد عبد الوه������اب، و�صوقي يف 

حياة عبد الوهاب، امل�صائخ والفن، ولقاء مع 

�صميحة اأيوب، وبني �صادية وجنيب حمفوظ، 

وكامل ال�صن������اوي، وهوليود املدينة املتع�صبة 

يف موقفها م������ن التفرق������ة العن�رصية، كتاب 

غ������اين واملو�صيق������ى ال�رصقية ب������ني القدمي  الأ

 )10(
أبو اخل�رص من�صي.  حمد ا واجلديد، لأ

دبي الثقايف  رجاء النقا�ص والنقد االأ

والناق������د رجاء النقا�������س يف كتبه جميعا 

ناقد متحم�س ينا�رص من يحبهم، ويحب من 

ن�صان يف معركة البقاء.  يدافعون مثله عن الإ

تربز العالقة احلميم������ة بني احلياة والكتابة 

عنده؛ فه������و يعاين احلياة ويحم������ل يف قلبه 

الفجيع������ة دائما. فالفجيع������ة يف قلبه ت�صبح 

حياة وحمب������ة و�صه������وة اإ�صالح الع������امل. هذه 

�صماء،  الروح ه������ي التي قادت النقا�س اإىل الأ

الت������ي اهتدى اإليها قبل غ������ريه، وك�صف عنها 

أتاح لها اأن تنمو وتزدهر وتنال  قبل غ������ريه، وا

اعرتاف اجلميع.

لق������د كان اأول م������ن ب�رصن������ا بالروائ������ي 

ال�ص������وداين الكبري الطيب �صالح، وقد احتفل 

النقا�س يف رواية »مو�صم الهجرة اإىل ال�صمال« 

ن�صان  ن�صاين، الذي ينزف، جرح الإ باجلرح الإ

ن�ص������اين، الذي  فريق������ي �ص������د الت�صويه الإ الأ

فريقي������ني، ومبواجهة  حملت������ه اأوروبة اإىل الأ

مام دون نزع اجلذور  م�صكلة اخلط������و اإىل الأ

ر�������س. وكان اأول من قدم لنا الديوان  من الأ

املخطوط لل�صاع������رة امل�رصية، التي انطفاأت 

وان »ناهد طه عبد الرب«.  قبل الأ

ومل يتخل عن منظوره القومي، الذي دفعه 

اإىل الهتم������ام البالغ باملاأ�ص������اة الفل�صطينية، 

ج������رح العرب الن������ازف، والكتابة عنها، وعن 

ب������داع الفل�صطين������ي املتمث������ل يف �صاعرها  الإ

حممود دروي�س، الذي كتب عنه كتابا بعنوان 

ر�������س املحتلة«.  »حمم������ود دروي�س، �صاعر الأ

وفيه يلق������ي ال�صوء على اأو�ص������اع العرب يف 

اإ�رصائيل، ومذبحة كفر قا�صم، ومالمح دروي�س 

ن�صاين ل  ال�صخ�صي������ة والفنية، وتوجه������ه الإ

أة يف  املتع�صب، وخيوط الطبيعة واحلب واملرا
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�صعره، والدين والث������ورة، والتهامات الظاملة 

التي وجهت اإليه، ثم يت�صاءل: ماذا نتعلم منه 

ومن رفاق������ه؟ ويف اكت�صافه ل�صعراء املقاومة 

الفل�صطينية، وهو اكت�صاف ثقايف عظيم، ويف 

التعريف العميق بهم، يحتفي بالثورة والتمرد، 

عمال  بل بالبطولة. وه������و يف تناوله لتلك الأ

يلفت اإىل قيمتني جوهريتني، و�صعهما دائما 

 
)11(

يف املقدمة: ال�صدق، واجلمال. 

ومن كتب رج������اء النقا�������س يف ال�صنوات 

خ������رية »جنيب حمف������وظ: �صفح������ات من  الأ

أدب������ه  مذكرات������ه، واأ�ص������واء جدي������دة عل������ى ا

وحياته«. هن������ا يتوقف عند حمطات دالة يف 

م�صرية حمفوظ: الطفولة، ال�صباب، الوظيفة 

أدباء عرفهم، احلرافي�س  دب، من علموه، ا والأ

و�صلة العبا�صي������ة، ن�صاء يف حياته، �صلته بعامل 

ال�صينم������ا، متاعبه مع ال�صلط������ة، اأزمة رواية 

اأولد حارتنا، م�صريته من جائزة قوت القلوب 

الدمردا�صي������ة اإىل جائزة نوب������ل عام 1988، 

ثورة 1919، ثورة يوليو 1952، زعماء م�رص، 

ذكرياته مع املظاهرات، موقفه من املذاهب 

ال�صيا�صي������ة، نك�ص������ة 1967، التطرف الديني 

ن�صان«، اأزمة اخلليج واملاأزق العربي،  »ال والإ

م������ع ف�صل ختامي عن جرمية العتداء على 
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حياته. 

ي�صري النقا�������س يف كتابه »يف حب جنيب 

حمفوظ« اإىل اأريحيتة و�صلوك جنيب حمفوظ، 

ن�صانية  ونقول ب������داءة اإن هذه ال�صف������ات الإ

التي ر�صم بها رجاء النقا�س اجلانب اخللقي 

ال�صلوكي لكاتبه املف�صل، هي بذاتها �صفات 

الناقد »رجاء النقا�س«، وكل ناقد له اأريحيتة 

تق������رتب م������ن خ�صائ������ل و�صف������ات حمفوظ 

والنقا�س. ويقول النقا�س عن مريده جنيب: 

رمبا اأن جنيب حمفوظ اأطيب اإن�صان عرفته 

يف حيات������ي، فه������و رجل بعيد ع������ن التع�صب 

أ�صا�س  �صديد التوا�صع، يعي�س حياته كلها على ا

م������ن جمموعة مبادئ اأخالقي������ة، هي نف�صها 

املبادئ التي ي�صع������ى الدين اإىل تر�صيخها يف 

حياة النا�س، فهو اأمني �صادق ل ينافق اأحداً، 

ول ي�صع������ى اإىل من�صب اأو ج������اه، ويعتمد يف 

تاأمني حياته كله عل������ى عمله وجهده وحمبة 

النا�س له، و هو مت�صام������ح، وم�صتعد للحوار 

أ�صد النا�س اختالفاً معه، وم�صتعد دائماً  مع ا

ل�صداقة من ميدون اإليه اليد، ويطلبون منه 

هذه ال�صداقة. ولذلك فاإن اأ�صدقاءه يعدون 

أنا – على �صبيل املثال  باملئات، وعندما اأقول ا

– اإن جني������ب حمفوظ ه������و �صديقي، فاإين ل 
ن جنيب حمفوظ  أرى ذلك ميزة خا�صة بي، لأ ا

مل يغلق بابه يف وجه اأحد، ومل يرف�س �صداقة 

اأحد، اأي اأن �صداقة جنيب حمفوظ هي اأمر 

 )13(
متاح لكل من يريدها. 
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 كل ذل������ك مل يعط������ل رج������اء النقا�س عن 

�صا�صية: الكتابة النقدية التنويرية،  موهبته الأ

امل�صوؤول������ة، املتم�صك������ة باملنظومة الأخالقية. 

ي�ص������در رج������اء النقا�������س يف عمل������ه النقدي 

ع������ن اجلوهري امل�ص������رتك؛ يف تلك املقولت 

�ص������ول، مع الت������زود الدائب باجلديد يف  والأ

املذاه������ب واملناه������ج وطرائ������ق التعبري. وهو 

ينحو يف اأكرث طرائقه النقدية املنهج النقدي 

الثق������ايف، الذي يعت������د بالروح������ي والنف�صي 

والفكري؛ ثمرات لعوامل تاريخية اجتماعية 

ثقافي������ة، والذي ي�صتند يف التطبيق والتعامل 

دبي������ة والفني������ة، اإىل ذائقة  عم������ال الأ مع الأ

جمالي������ة مدربة وتخلي�س النطباعية الفنية 

من الذاتية. 

وي������ربز دور النقا�������س يف حرك������ة ال�صعر 

العرب������ي احلدي������ث، واكب احلرك������ة بالنقد 

�صه������ام النظ������ري والت�صجي������ع والرت�صيد،  والإ

وي�صهد عل������ى ذلك كتابه »ثالث������ون عاماً مع 

أم������ا بقية كتبه الكث������رية فت�صهد  ال�صع������راء«، ا

له باأف�صال جمة. فه������و يكتب النقد بنب�صه 

ودمه، ولذلك تختلط دماوؤه مع دماء املبدع، 

�صدق ؟وينحاز لكل  أيهما كان الأ فال ت������دري ا

ما ه������و جديد، حتى ولو اختلف معه. ولديه 

القدرة على اأن يف�ص������ل بني اخلا�س والعام 

ن�صان على  يف نق������ده، فهو ق������د ل يرت������اح لإ

امل�صتوى ال�صخ�صي، ولكنه ين�صفه نقدياً اإذا 

ن�صاف. ويبدو اأن رجاء  كان عمله ي�صتحق الإ

النقا�س قارئ جي������د وجميد لل�صعر وللرتاث، 

وغوا�س ماهر يف اأعماق التاريخ. ولعله من 

دبي  اأف�صل النقاد الذين تعاملوا مع الن�س الأ

يف تاريخنا احلديث. وهو يحب ال�صعر جداً 

)14(
ويع�صق ال�صعر اجلميل. 

دبي،  تناول رج������اء الناقد الثق������ايف / الأ

على امتداد نحو ن�صف قرن ق�صايا متنوعة 

مث������ل: اأزمة الثقافة امل�رصي������ة، واأبي القا�صم 

ال�صابي �صاعر احلب والثورة، وثورة الفقراء، 

أدب������اء ومواقف،  ن�ص������ان، وا وتاأم������الت يف الإ

مقعد �صغري اأمام ال�صت������ار، اأ�صوات غا�صبة 

دب والنقد، كلم������ات يف الفن، حممود  يف الأ

أنور املعداوي، فدوى طوقان، لوي�س  دروي�س، ا

عو�س، توفيق احلكيم والعقاد وطه ح�صني، 

واأحمد به������اء الدين واأمل دنق������ل واأدوني�س، 

نزار قباين وكفايف وحممد املاغوط، وفاروق 

جودة وح�صن طلب وفوؤاد حداد، و�صالح عبد 

ال�صب������ور وحجازي واأحم������د مطر، وعفيفي 

مطر. وغري ذلك من ال�صخ�صيات والق�صايا 

املتنوعة ال�صيقة احلية، والتي �صمنت للنافذة 

اأن تكون نوافذ و�رصف������ات وماآذن، ولل�صوت 

الواح������د اأن تت�ص������كل منه اإيقاع������ات واأحلان 

متنوعة. ومع اأن كثرياً من اإنتاج النقا�س ظهر 
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يف �ص������كل كتب ودرا�صات، ف������اإن طابع املقال 

دب������ي اجليد، ظل ه������و ال�صمة  ال�صحف������ي الأ

نتاج، بل اأن الكثري من  امل�صيطرة على هذا الإ

دب������ي الناجح، ميكن اأن  خ�صائ�س املقال الأ

تن�صج من اأمثال هذه املقالت.

دبي / النقدي عند  ول �صك اأن املقال الأ

عمال  رجاء النقا�������س، ياأتي يف قائمة اأهم الأ

التي ت�صهم يف �صكل هذا »احلا�رص النقدي«، 

يف الن�ص������ف الثاين م������ن الق������رن الع�رصين، 

خرى الت������ي يت�صكل منها  ألوان النقد الأ م������ع ا

هذا احلا�������رص، مثل الن������دوات وال�صالونات 

والتعليق������ات، مم������ا يهتم به موؤرخ������و النقد، 

ويطلقون عليه ا�صم »النقد الثقايف«. حيث اأن 

هذا اللون م������ن النقد الذي يتخذ ال�صحافة 

نافذة له، ي�صتقط������ب كل خ�صائ�س احليوية 

خرى،  أن������واع النقد التلقائي الأ املتفرقة، يف ا

واأن ه������ذا النقد هو الذي يتتبع اإنتاج الع�رص 

ب������روح الع�������رص وبلغة الع�������رص، لكي يعرب يف 

النهاية عن نب�س الع�رص. 

وهو اإذا وجد يف ثقافة �صديدة احليوية، 

ق������د يجد نف�صه مطالبا ل ر�صد نب�س الفكر 

دب������ي عاماً بعد ع������ام ول �صهراً بعد �صهر،  الأ

بل رمبا يج������د نف�صه مطالب������ا بر�صد الفكر 

دبي يوما بعد ي������وم. وهو يتطلب مهارات  الأ

قد ل تتوفر عند النقاد املحرتفني، ول كبار 

�صاتذة الذين ق������د مييلون اإىل �صد ظواهر  الأ

احلا�������رص اإىل دائرة املا�ص������ي، لكي ترى من 

خاللها، ويف هذه احلال������ة قد يتحول النقد 

ال�صحفي اجليد، اإىل مهن������ة ل يتاح النجاح 

فيها لكل ناقد.

دب������ي / النق������دي عند  ميث������ل املق������ال الأ

رجاء النقا�س ه������ذا النمط احلي يف الكتابة 

دبية النقدية ال�صحفية يف اأرقى �صورها،  الأ

دبي  وياأخذ مكان������ه يف جت�صيده »احلا�رص الأ

والنق������دي«، ويف متثيل������ه »للما�صي« عندما 

يوا�صل الزمن م�صريته، حمتفظا ذلك احلا�رص 

باأف�ص������ل عنا�رص متثيله. وه������ذا النمط من 

أو امل�صتقبل؛  املق������الت يقدم لقارئه احلا�رص ا

ن�صا متكامال تتجاوب فيه املتعة مع الفائدة، 

نية املتغرية مع العنا�رص الثابتة  والعنا�رص الآ

دبية التي تودع يف املو�صوع  الباقية، واملادة الأ

املدرو�س، م������ع املادة التاريخي������ة والفل�صفية 

أو  والرتاثي������ة، املنتمي������ة اإىل الفك������ر املحلي ا

قليمي اأو العاملي، مع حماولة م�صتمرة ملزج  الإ

حرارة الواق������ع الذاتية العاطفي������ة، بر�صانة 

احلقائ������ق املو�صوعية وعملية املزج بني هذه 

أم������ام القارئ اإل  العنا�������رص الكثرية، ل تبدو ا

من خالل منتج متكامل، قد ي�صعب الف�صل 

ب������ني عنا�������رصه املكون������ة ل������ه، اإل اإذا حاولنا 

اإع������ادة تفكيكها. ومعرفة م������ا حاول الكاتب 
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اأن ي�صنع������ه، وهو يجمع الف�صيف�صاء املتفرقة 

اأمامه لي�صكل منها لوحته املثالية.

دبي عند  وامللفت للنظر يف فن املقال الأ

أنه و�صواء كان املقال  الناقد رج������اء النقا�س، ا

أو �صخ�صية اأو ظاهرة، فاإن روافد  عن �صوت ا

الثقافة لدى الناقد ته������ب يف �صخاء، وقلمه 

�صياء  �صياء والنظائر، بل والأ املدرب ين�صج الأ

املتباعدة يف لغ������ة ل يبدو عليها التكلف ول 

التع�ص������ف ول التع������ايل على الق������ارئ، الذي 

يتعام������ل مع������ه، فاحلديث ع������ن ال�صعر ولغة 

أ م������ن �صعر �صالح عبد  احلي������اة اليومية، يبدا

ال�صبور وتعليقات لوي�س عو�س، لكنه ينطلق 

يف �صال�صة اإىل جتربة اإليوت ووردزروث و�صعر 

العق������اد، وترجمة الكت������اب املقد�س، واأحزان 

اأبطال �ص������الح عبد ال�صبور م������ن الب�صطاء 

مراء. واأبطال �صك�صبري من الأ

أثارها النقا�س  ومن اأهم الق�صاي������ا التي ا

يف ه������ذا الجت������اه؛ ق�صي������ة اأهمي������ة البعد 

التاريخ������ي يف ثقافة ال�صاع������ر وتوظيفه يف 

أثارها وهو  ب������داع ال�صعري. وهي ق�صي������ة ا الإ

يتحدث ع������ن ال�صاعر ال�صكن������دري اليوناين 

»كفايف«، وق�صائ������ده التاريخية التي ا�صتلهم 

ن�ص������اين اليوناين والروماين،  فيها الرتاث الإ

من خالل املوؤرخ بلوتارك، ومل يتوقف النقا�س 

�ص������ارة اإىل اأهمية، واإمنا قدم ترجمة  عند الإ

جميلة ملعاين بع�س ق�صائد كفايف عن الن�س 

جنلي������زي، ومل يفوت الفر�ص������ة لكي يقدم  الإ

منظوره لرتجمة معاين ال�صعر، ل كلماته ول 

النقا�س امتد بالق�صية فاأثارها، وهو يناق�س 

أم������ل دنقل يف احتمال تاأثره بكفايف  ال�صاعر ا

يف بع�������س ق�صائ������ده. ويف كل هذه التجارب 

يعرف النقا�س كيفية املحافظة على امللمحني 

�صل  الرئي�صيني، اللذين مييزان النقا�س يف الأ

اللغوي، وهما دقة البحث والتنقيب وجمال 

العر�س والتحليل، ويحر�������س على اأن يقدم 

لقارئ الدرا�ص������ة النقدي������ة، وللمثقف العام 

منوذجا للنقد الر�صيق، الذي يجمع بني املتعة 

والفائدة، وي�صطنع لغ������ة املثقف العام، دون 

اأن يفوته �صيء من دقة املثقف اخلا�س.

جتلى ع�صق رجاء النقا�س للتاريخ يف عمله 

النق������دي يف �صور متعددة، فق������د كان ناقدا 

لل�صعر وللق�صة والرواية وللم�رصح وال�صينما 

أنواعها. يرى ب������اأن اأعمال  والفن������ون ب�صت������ى ا

جنيب حمفوظ تت�صم������ن العن�رص التاريخي، 

همية عند  وهذا العن�رص التاريخ������ي بالغ الأ

الروائيني الكب������ار يف تاريخ الرواية العاملية، 

والعالقة بني التاريخ والرواية عالقة وثيقة، 

خا�صة بالن�صب������ة له������وؤلء الروائيني العظام 

الذين ترتبط اأعماله������م الفنية ارتباطاً بالغ 

الق������وة باأوطانه������م و�صعوبهم. ول������و تابعنا ما 
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كان يكتب������ه يف نقده لف������ن ال�صينما لوجدناه، 

ي�صري اإىل الفكر ال�صينمائي اجلديد لن يتوفر 

لنا فنانون، يكون������ون على م�صتوى عميق من 

الثقافة القومية، التي ت�صاعد الفنان على اأن 

يكون عارفا بتاريخ بالده، يح�س بهذا التاريخ 

ويعرف تياراته واأحداث������ه املختلفة، فلو كان 

هذا الفنان موجوداً بيننا لنعك�س ذاك على 

ف������الم ومو�صوعاته������ا و�صخ�صياتها الفنية  الأ
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والفكرية على نطاق وا�صع. 

لقد كت������ب النقا�س الكث������ري والغزير من 

الكتاب������ة، ولعله يف راهن الثقافة العربية من 

قالم وكتب������ة ال�صطور اإنتاجاً،  أوفر حملة الأ ا

أ�صكال  وتت�ص������ع دائ������رة اهتمامه لت�صم������ل كل ا

دبي والثقايف والفني: �صعراً ونرثاً  بداع الأ الإ

وم�رصحاً و�صينما ومو�صيقى واأغنية وغريها. 

أن�صاأه الناقد  ويف هذا ال�رصح ال�صخم الذي ا

الثقايف »رج������اء النقا�س«، ل بد من منهج اأو 

نظري������ة اأو وجه������ة نظر ت�������رصي يف اأو�صاله: 

فه������و ي������رى يف بع�س ما كت������ب، اأن اأي اإبداع 

ي�صتم������د قيمته من اإن�صانيت������ه، اأو من حمتواه 

ن�ص������اين. ومهمة الناقد يف جتربته ونظره،  الإ

بداعي.  أو تو�صيح العمل الإ تقوم على تف�صري ا

فهو ميي������ل اإىل الو�صوح ول يح������ب التعقيد 

ن  والغمو�س، والنق������د التف�صريي �رصوري، لأ

عم������ال الفنية التي ت�صتح������ق الكالم عنها  الأ

بطبيعته������ا �صدي������دة التعقيد. فمث������ال كتابه 

»ن�صاء �صك�صبري«، �صك�صبري يف حد ذاته �صاعر 

معقد، وبع�������س م�رصحياته حتتاج اإىل الكثري 

من التو�صيح والتف�صري، وها هو الناقد النقا�س 

يجعل من قراءة �صك�صبري متعة. 

كما اأن اهتمامه باملتلقي، يعود اإىل رغبة 

حقيقية يف ا�صرتاك القارئ وامل�صاهد العادي؛ 

عمال الفنية التي قد تغم�س  يف ال�صتمتاع بالأ

مقا�صدها وجمالياتها علي������ه. واأقرب مثال 

اإىل ذلك املقدمة ال�صافية التي كتبها النقا�س 

لرواية »مو�ص������م الهجرة اإىل ال�صمال« للكاتب 

الروائي الطيب �صال������ح؛ اإنها مقدمة جعلت 

من الرواية كتاباً مفتوحاً للقارئ، وهي رواية 

على ق������در كبري من الرتكيب والتعقيد، نظرا 

لتقنياته������ا الروائية اجلدي������دة، والتي �صادت 

الع������امل منذ بداية القرن الع�رصين. ولعل هذه 

املدين������ة التي جاء بها الناق������د ل تقل اأهمية 

ع������ن الرواية الت������ي متخ�س عنه������ا الكاتب. 

ولع������ل النقا�������س ي�صتند اإىل اللغ������ة ال�صافية، 

التي ميلك نوا�صيه������ا ولي�س نا�صيتها فقط، 

هذه اللغة التي در�صها جامعاً واأحبها واأخل�س 

له������ا، ميكن اأن تكون بجان������ب اإن�صانية املبدع 

أ�صا�صا، تبن������ى عليه نظرية نقدية عند رجاء  ا

النقا�س. 
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لفية الثالثة ث������ارت زوبعة  مع بداي������ة الأ

م »اأزمة الروايات«، فاأ�صدر  ثقافية عرفت با�ص

النقا�س كتابه »ق�صة روايتني«، والذي تناول 

أثارتهم������ا روايتا: ذاكرة اجل�صد  فيه اأزمتني ا

للكاتبة اجلزائرية اأحالم م�صتغامني، ورواية 

ع�ص������اب البحر للروائ������ي ال�صوري  وليم������ة لأ

حي������در حيدر. ويت�صح من ه������ذا الكتاب اأن 

دب  رج������اء النقا�س يوؤم������ن بقيمة حري������ة الأ

دباء، ويف  والفن، وثقته يف قدرة الفنانني والأ

قدرته������م على التنبي������ه وامل�صاركة يف حماية 

أنه لو اأخذنا مبنهج  املجتمع وتطويره. ويرى ا

أي�ص������اً، لبتعدنا متاما  احلري������ة واأخالقه������ا ا

ع������ن اأي حماولة ل�صطه������اد »راأي خمالف«، 

راء عار  �صحاب الآ فال�صطه������اد واملطاردة لأ

على العقل وال�صمري. وتبادل وجهات النظر 

يف اإطار من الحرتام املتبادل، مهما ارتفعت 

أو زادت م�صاحة اخلالف  ح������رارة احل������وار ا

والتعار�س، هو ال�صبيل لتحقيق اإ�صالح ثقايف 

عرب������ي �صامل، ينقلنا م������ن ع�رص»الطوائف« 

الفكري������ة واخلن������ادق امل�صلح������ة، التي تطلق 

النريان عل������ى كل �صيء يتح������رك، اإىل ع�رص 

تتق������دم فيه وتنه�������س، بع������د اأن نطلق �رصاح 

أنفا�صه  العقل من قيوده القا�صية، التي تكتم ا
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وتعوق حركته. 

�صف���وة القول يف جتربة رج���اء النقا�ص 

النقدية الثقافية 

أنه عملية  ينظ������ر النقا�س اإىل النقد على ا

ن النقد لي�س عملية حتليل وتقومي  اإبداعية، لأ

غراء القارئ املتلقي  للعمل، ولكنه حماولة لإ

واإقناعه؛ بوجود عنا�رص جديدة داخل العمل 

مل يلتفت اإليها اأحد، وهذا اإبداع يف حد ذاته؛ 

قوام������ه اكت�صاف املناط������ق اخلفية يف الن�س 

واإ�صاءته������ا من اجلوان������ب كافة، حتى ي�صبح 

بداع املدرو�س. النقدي اإبداعا يطاول الإ

فق������د نفر رجاء النقا�س دائما من تعقيد 

لغ������ة النقد، وحتويله������ا اإىل اأحاجي تعزل كل 

عمال  أ الأ بداع، ولطاملا ق������را من النق������د والإ

دبية التي  عمال الأ بروح حمبة. كان نقده لالأ

يتناوله������ا، وتف�صريه لرموزه������ا مبثابة قراءة 

جديدة للن�س، ي�صيء للقارئ جوانب اأخرى 

وي�صي������ف معان مل تلحظ من قبل، ويحببه يف 

العمل ال������ذي يتناوله. ورغم مو�صوعية وقوة 

أبداً، كان دائماً حري�صاً  نقده فلم يكن قا�صياً ا

عل������ى اجلمع ب������ني العمل واملتع������ة معا. لقد 

منحنا ما يزيد ع������ن ن�صف قرن العديد من 

املتع������ة الذهنية، وطرح ق�صايا مهمة للتفكري 

واجلدل، من خالل اإنتاجه الفكري والنقدي، 

ومنحنا كثريا من امل�صاعر اجلميلة. 



رجاء النقا�ص... وامل�رشوع النقدي الثقايف الكبري

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2022008

بداع  تخ�ص�س رجاء النقا�س يف لون من الإ

دبي، ن�صتطيع اأن ن�صميه »ال�صورة القلمية«  الأ

وهذه ال�صورة ق������د ير�صمها ل�صخ�صيات من 

التاريخ، وقد ير�صمها ل�صخ�صيات من اإبداع 

دباء العامليني، من اأمثال: �صك�صبري وغريه،  الأ

وقد ير�صمها ل�صخ�صيات يبتدعها هو نف�صه 

بداع  م������ن اخليال، ويقدمها ب������كل عنا�رص الإ

غوار النف�������س الب�رصية،  دبي؛ من �ص������رب لأ الأ

�صلوب واملعاجلة، مع  واهتمام بجمالي������ات الأ

متاع الفني،  مقدار كبري م������ن الت�صوي������ق والإ

بداعية اإىل  الذي يرق������ى بهذه الكائن������ات الإ

دبية. عمال الأ م�صاف �صوامخ الأ

لهذا كل������ه اكت�صب النقا�������س م�صداقيته 

كناقد؛ يبحث وينقب ويحلل ويك�صف ليقدم 

للقارئ ما ل يعرفه، وما ل ي�صتطيع الو�صول 

أي�صاً.  اإليه مبفرده، وهذه قيمة مهمة وكبرية ا

وع������رب م�صريته النقدية الطويلة، والتي واكب 

خاللها تلك التغ������ريات التي وقعت اأحداثها 

اجل�صام يف حياتن������ا وواقعنا العربي، وميكن 

أنه »رجل اأدب«،  اأن نطلق على ه������ذا الناقد ا

أن������ه جعل من حيات������ه ال�صخ�صي������ة موازاة  وا

دب، نقداً، وبناًء، وا�صتك�صافاً، وحماورة مع  لالأ

أنتجه اخليال العربي، رواية وق�صة  أك������رث ما ا ا

وم�رصحا ع������رب ن�صف قرن من جتربته. على 

ه������ذا النحو يغدو ال������دور الذي لعبه يف بنية 

نقدنا احلديث دوراً موؤ�ص�صاً وموؤثرا، يحتفي 

بالكت�ص������اف والتغيري، خمت�رصاً العامل يف تلك 

ن�صانية التي حافظ عليها، طوال  النظ������رة الإ

دبي.  ممار�صته النقد الأ

يعترب النقا�س اأحد الذين اأحبوا الكتابة، 

واأخل�صوا لها ب�صدق الفعل والنية، واأعطوها 

أ�ص�س لنف�صه تلك الثقافة الوا�صعة،  حياتهم، وا

الت������ي اكت�صبها ب�صرب جعل������ه يف كل اأحواله، 

دب باعتباره روؤية جديدة تعيد  يتعامل مع الأ

أ�صئلة جديدة  �صياغة الواقع، ومن ثم تطرح ا

ن�صان من حالة ال�رصورة اإىل حالة  تنتقل بالإ

احلرية. ا�صتطاع اأن يحق������ق لنف�صه منطلقا 

دبي، داخل واقع اجتماعي  قويا يف النقد الأ

أف������ق يت�صكل؛ ينطلق من  يتغري �رصيعا، وعرب ا

روؤية �صديدة اخل�صو�صية، تنظر اإىل الكتابة 

ن�صان و�صعيه  باعتباره������ا تعبرياً عن هموم الإ

نحو حتقيق معرفة جدي������دة و�صط �صعارات 

جملجلة يف ذلك احلني.

كان ينظر النقا�س اإىل الثقافة باعتبارها 

حم�صل������ة تاريخي������ة، �صكلتها حقب������ة ليربالية 

مة  �صابقة، معربة عن م�رصوع تنويري يقود الأ

نحو التحديث، وي������رى كيف اأن هذه الثقافة 

فاعل������ة فيما تنتجه املرحلة الثورية، وكان يف 
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نقده ياأخ������ذ يف العتبار ذلك التاأثري املبا�رص 

وغري املبا�رص لهذا املا�صي يف الثقافة العربية 

آن������ذاك. كان يبتعد عن �صياغ������ات املا�صي  ا

ومفرداته، وير�صي ن�ص������ه النقدي م�صت�رصفا 

�صياغ������ات تهتم بامل�صتقب������ل، ومتهد الطريق 

دب جديد يواكب املرحلة اجلديدة. لأ

ح������اول اكت�صاف الواق������ع و�صاهم يف بناء 

روؤي������ة جديدة للنقد، و�ص������ارك مع بع�س من 

أف������راد جيل������ه يف ا�صتبع������اد الن�������س الثابت  ا

الق������دمي، م�صت�رصفا روؤى جدي������دة، عرب لغة 

جدي������دة داخل ثقاف������ة تقوم عل������ى ال�رصاع 

بني القدمي واجلدي������د، واملا�صي واحلا�رص، 

والرتاث واملعا�رصة.

اعت������رب النقا�س الثقاف������ة يف ذلك الوقت 

حرية وفعل حرية. وهك������ذا واكب منذ ذلك 

دب وامل�رصح  احلني حركات التجدي������د يف الأ

دبي  وال�صينما، وكل م������ا يخت�س به النقد الأ

والفن������ي، داخل مرحلة تهتم بق�صايا التحول 

الجتماعي، ق�صايا الثقافة يف ذلك الوقت. 

كان الناق������د �صاحب امل�������رصوع الكبري حفيا 

أ�صكال جتريب الكتابة، وم�صجعاً جليل  ب������كل ا

يحاول تاأ�صي�س كتابة مغايرة، باحثا عن روؤى 

تنب������ع من واق������ع كان القرتاب من������ه قدميا، 

ي�صكل انعكا�صاً �صلبياً لعملية الثقافة. وكانت 

الكتابة يف ذلك احل������ني تقوم على املغامرة، 

خرى، التي  وال�صتفادة من جتارب الكتابة الأ

ن�صاين، ودافعت عن حق  �صكلت ال�صم������ري الإ

الف������رد يف حياة كرمية، وتنه�س على تر�صيخ 

قيم اجلم������ال واحلق واحلرية. دافع النقا�س 

عن هم������وم الكتابة اجلدي������دة؛ يف املجالت 

أ�صها، وفتح �صفحاتها  دبية التي ترا واملنابر الأ

حفاوة وترحيباً ونقداً للن�س اجلديد، بالرغم 

من اختالفات بنيوي������ة كانت تقوم بينه وبني 

اأفراد هذا اجليل. 

اعت������رب رجاء النقا�������س اأن النقد ل يكون 

نق������دا اإل داخل روؤية فني������ة، فيها يبحث عن 

تاريخه و�صياق������ه ومنهجه، وي�صاهم يف تغيري 

مالمح املرحلة الثقافية با�صت�رصاف امل�صتقبل، 

ر�������س اأمام الكتابة احلية. وهكذا  ومتهيد الأ

له دوره اخلا�س واملميز يف ثقافتنا املعا�رصة. 

ن�صاين،  يف بدايته كناقد نبهنا لقيمة الرتاث الإ

وما يحمله من قيم مقدما الكثري من مناذجه 

الرفيعة: اأدب رو�صي، اأوروبي، اأمريكي. كانت 

بداعية، التي يقدمها  اختيارات النقا�������س الإ

أبن������اء العروبة، حت������وي داخلها  للق������راء من ا

اهتمامات������ه الفكري������ة، وتوجهات������ه اجلمالية 

وميوله الفنية، �صواء اأكانت هذه الختيارات 

أدبية وفكرية وعلمية،  كتبا نقدية، ودرا�صات ا

دب العاملي. أم روايات من روائع الأ ا
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ْزهاُر يوماً: قالِت الأَ

ماَت �صاِعْر

أًوراَقها ُحْزناً َعليْه وَحنَْت ا

ليْه  ْزهاُر والِعْطُر اإىل ال�صعِر، اإِ تَنتَمي الأَ

ليْه أَ�رصاُب الع�صافرِي اإِ يَنْتَمي الرو�ُس وا

يَنْتَمي ماءُ اجلداِوْل

�صاعر العروبة الكبري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

َمـــــْوُت �شـــــــــاعر

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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ْذ تُ�صغي اإليِه  ع�صاُب اإِ تكربُ الأَ

وال�صنابْل

ُقلُْت: بَْل ماَت َج�َصْد

َحَط������م ال�صخُر عل������ى ال�صطِّ 

بَْد الزَّ

ل متوُت الَكِلَمْة..

نَّها يف الَبْدِء كانْت..« »اإِ

و�صتَبَْقى ال�صاِعَرةْ

نَّها الدهُر.. اأكانت ظافَرةْ اإِ

أَْم  ا َخِب الهادِر،  ُعَباِب ال�صَّ يف 

ُمنَْهِزَمْة

ى الَعتَمْة دَّ ْوءُ.. حَتَ نَّها ال�صَّ اإِ

أَْن كانَْت وكاْن.. ُمنُْذ ا

َماْن نَّها بُْرُد الزَّ اإِ

ل مَتوُت الَكِلَمْة..

❁    ❁    ❁

ْزهاُر: قالِت الأَ

ر�ُس لل�صعِر ويل هذي الأ

واإذا ما �صاعٌر عنها َرَحْل

ر�ِس.. ِن�ْصُف ِعْطِر الأ

ِن�ْصُف املاِء..

ِن�ْصُف الظلِّ وال�صوِء َرَحْل

❁    ❁    ❁

أَْن ميتَدَّ ُعْمُر اجَلْدوِل أُوِثُر ا نَّني ا اإِ

أَْن يَُغنِّي.. ا

ثُمَّ يُْعِطي..

ثُمَّ يُْعِطي..

ويَُغنِّي..
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ُكلَّما عا�َس الَعَطاْء

ر�ُس جمالً وبَهاْء زيدِت الأ

َكرُثَْت فيها ينابيُع ال�صياْء

غبياْء ر�ُس التي يَفِتُك فيها الأَ هذه الأ

والتي حتِملُهم ِعبْئاً على كاِهِلها..

يُنِْذُر يوماً بالَفنَاْء

َعَراْء نَّها يل.. َولَُهْم.. ِلل�صُّ اإِ

أَْحيا.. أَْن ا أوِثُر ا نَّني ا اإِ

أَْن يَْحَيْوا.. وا

أَْن يُْكتََب وا

ْهِر للزَّ

عِر ولل�صِّ

.. وِللُْحبِّ

الَبَقاْء

❁    ❁    ❁

ل تَُقْل يل..

يَدةْ أَِعْر �صمعي َق�صِ وا

من لياليَك جديَدةْ

اري ْد َدُم ِعْطري واْخ�رصِ يَتَجدَّ

اري ْن مَتُْت يا �صاعري ماَت اْخ�رصِ اإِ

ونَهاري..

نني ِبنُْت احلياةْ.. اإِ

ْعِر َوَرُق الَوْرِد كبيِت ال�صِّ

َدى ل يُْقِنُعُه َرْجُع ال�صَّ

َدى أَْعطني ال�صوَت، وُخْذ َرْجَع ال�صَّ ا

أَْحيا.. أُوِثُر اأن ا نَّني ا اإِ

َيوا معي.. أَْن حَتْ وا

َد الَعَطاْء َولْنَْقتَ�ِصْم جَمْ

�لهو�م�س:

�ألقي���ت ه���ذه �لق�شيدة يف خت���ام �لفعاليات �لثقافي���ة ملعر�س �لكتاب �لدويل بدم�ش���ق يوم 2008/8/13 

و�أ�شار فيها �شاعرنا �لكبري �شليمان �لعي�شى �إىل رحيل �ل�شاعر �لفل�شطيني �لكبري حممود دروي�س. 

)رئي�س �لتحرير(
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-1-

م��اج��د والأ ب���ط���اِل  والأ ج���اٍل،  ال���رِّ ياعا�صمَة  »دم�����ص��ُق« 

»دم�������ص���ق« ي���ا »دم�������ص���ُق« اث��ب��ت��ي ووا����ص���ل���ي وع��ان��دي

الثوابِت اخلوالد اأقب�صي على اجلمر، على  »دم�صق« 

��د أل����ف ل ل��ل��ذل وال���رك���وع وامل��ف��ا���صِ ق��د ق��ل��ِت، ل.. وا

ال�صاعر الفل�صطيني الكبري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

حتية �إىل دم�شق

❁

˜

❁❁

هارون ها�شم ر�شيدهارون ها�شم ر�شيد
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واِرِد ُك������لِّ  وِرَد  ي����ا  ن��ب��ع��ه��ا  ي����ا  ال���ث���ق���اف���ة  ع��ا���ص��م��ة  ي����ا  »دم�������ص���ق« 

ال�����واع�����د    ال�����ل�����ق�����اء،  اإىل  ل���ه���ف���ت���ي  اإل������ي������ك  حت������������دويِن  أج��������������يءُ  ا

-2-

»دم�������������ص������ُق« ع������ن غ���������زةَ ج�����ئ�����ُت ع������ن �����ص����ع����ٍب ُم�����ق�����ات�����ٍل جم����اه����ِد

أ���������رص ع������دو ح���اق���د ع���ن���ه���ْم ع�����ن امل����ح����ا�����رصي����َن، وامل����ق����ي����دي����ن يف ا

ع������ن »غ�������������زةُ« ال�����ت�����ي م������ا ط��������اأط��������اأت ي������وم������اً جل����ي���������سٍ ح���ا����ص���ِد

م�����ار ب��ال�����ص��ع��ب ال����ق����وي امل�����ارد ك����م م������رة، حت�����دت احل�������ص���اَر وال�����دَّ
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امل���ع���ان���د املُ������ه������دد   ���ن���ا  ُق���د����صِ ال�������ص���ف���ة يف  دم�������ص���ق يف غ��������زةَ، يف 

أ��������������رصِف امل����ق����ا�����ص����ِد أمُن�������ل�������ة ع������ن ا أه�����������ٌل ل����ن����ا م������ا زح�������زح�������وا ا ا

-3-

بَ������لَ������ُد ل�����ن�����ا  َوط�����������������ٌن،  ل�����ن�����ا  �������ه�������ِر  ال�������نَّ اإىل  ال������ب������ح������ِر  ِم������������َن 

ل����ن����ا ت����ب����ق����ى »ف����ل���������ص����ط����نُي« ال�����ت�����ي نَ�������ك�������روا ال�����ت�����ي َج������َح������دوا

ُد املَ���������������دَّ ل�����ن�����ا  أح��������داق��������ن��������ا م����ن����ه����م����ا  ا ل�����ن�����ا »اجل�������������������ولن« يف 

�����َج�����ُدوا ق�����������ص�����ى وَم�����������ْن ف����ي����ه مِب���������ْن ق������ام������وا وم��������ن ������صَ ل����ن����ا الأ

ُد ع����������������������داُد وال����������ُع����������دَّ اي�������������اُت خ������اف������ق������ٌة ل�����ن�����ا الأ ل�����ن�����ا ال�������������رَّ

-4-

��������ص�������ُد أ���������ص��������ٌد وح������������ِق احل��������������َق، ي����ب����ق����ى اخل��������ال��������ُد الأ ن������ع������ْم ا

ع��������ِد ت������وق������ظ ُك������������لَّ َم������������ْن ق�����ع�����دوا وت�����ب�����ق�����ى ك�����ل�����م�����ٌة ك��������ال��������رَّ

�����ي�����ُف الَّ������������ذي ك�������ال�������ربِق يَ������نْ������َج������رُد ل����ن����ا »�����ص����ب����ع����ا« ل����ه����ا ال�����������صَّ

وا ن���������ص����دوا �ربَّ ������ب������اُب ال��������ُغ��������رُّ َه��������لُّ��������وا َك��������������� ل�����ن�����ا ق����������ال ال�������������صَّ

��������وُت م�������ن تَ������ه������دوا ل�����ن�����ا ِم�����������ْن غ�����������زةُ ال����ب����ي���������ص����اء ي����ع����ل����و ���������صَ

�����َه�����ُد ب���������اب���������ي���������ُل« ال������ت������ي ي����ع����ل����و ب�����ه�����ا ال�����������صَّ ح�����ج�����ارتُ�����ن�����ا »الأ

ارت������ع������دوا م������ا خ������اف������وا ول  ف��������ُد  ال��������رِّ ِم ه��������ذا  ال��������������دَّ ون������ه������ُر 

����نَ����ع����ت����م����ُد ����������ا، وم�����������ا زل�������ن�������ا �����صَ ع������ل������ى ال�������ع�������ه�������ِد ك������م������ا ُك����������نَّ

���������ص��������ُد أب���������������دا �����ص����ي����ب����ق����ى ال�������ق�������ائ�������ُد الأ وي�����ب�����ق�����ى خ���������ال���������داً ا

¥µ
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خلعت عنه������ا رداءها املق�صب بخيوط احلرير املتداخلة مع ن�صيج الثوب، 

بدت من دون الثوب كاأنها دودة قز تخرج من �رصنقتها، �صعرت بالن�صوة والرتياح، 

تنف�ص������ت بعمق بع������د اأن تخل�صت من عباءتها، فاملكان ح������ار، تركت ج�صدها 

أنه مقيد، يف هذه اللحظة كم  بحريته، قالت: اإيه.. ما اأ�صعب اأن ي�صعر املرء ا

متن������ت اأن تظهر جمالها بوجوده لرياها كم������ا هي دون حتفظ، تتزين بكل ما 

أة رمبا ميي������ل اإليها، كان بعيداً عنها وعن توقعاتها.. اخليال  أنوثة املرا يظهر ا

وح������ده ينقلها اإليه، تخيلته يقف اأمامها ينظ������ر بعينني متلهفتني اإىل جمالها، 

قا�ص �صوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�صيب.

حنـــــــــــني

❁

˜
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ح�سن ح�سن ااإبراهيم النا�رصبراهيم النا�رص
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أ�ص������ارت باإ�صبعه������ا اق������رتب اأح�صت  ا

باأنفا�صه حتيط به������ا، �صعور خمتلف 

باغتها  

وخدر لذيذ �������رصى يف ج�صدها، 

وردتني نديتني من البنف�صج تفتحتا 

على �رصفات �صدرها، احتواها بني 

ذراعيه فرح������اً، وقفا خلف النافذة 

املفتوح������ة على اللي������ل، تطلعت اإىل 

أ�صارت بيدها.. اأترى تلك  النج������وم، ا

النجم������ة، يا اإلهي: ك������م هي جميلة 

وه������ي ترتاق�س بومي�صه������ا يف هذا 

أذنه������ا.. اأنت  ال�ص������واد، هم�������س يف ا

خيالية اأكرث من ح������دود الطبيعة يا 

هبة.. مدت ذراعيه������ا اإىل النجوم، 

أو اأن  كان������ت تتمنى اأن تطول واحدة ا

أنها حتلق يف  ت�صب������ح مثلها، تخيلت ا

هذا الف�صاء الالمتناهي، وقد التف 

حولها ع�رصات النجوم، تكورت على 

نف�صها خوفاً من اأن ي�رصقن حلمها، 

بدت كطائر خيايل ي�صع من جناحيه 

ومي�س اأزرق، يهفهف كبيا�س الثلج، 

أربكه������ا هذا  حتلق ب������ني كواك������ب املج������رة، ا

اخليال، غمغم������ت: اإذا بقيت اأحلم �صيقودين 

آلة  احلل������م اإىل اجلن������ون، �صغطت عل������ى زر ا

أنغام مو�صيقا  الت�صجيل وطفقت ترق�س على ا

ا�صتوحته������ا ذاكرتها م������ن املا�صي، �صالل من 

الفرح املتخيل خيم على املكان، هكذا كانت 

أتته، قب������ل اأن ت�صوه ال�صبغة  يف الب������دء حني ا

احلديثة جمالها الطبيعي، النافذة مفتوحة 

أر�������س الغرفة، كانت  واملط������ر الغزير اأغرق ا

ترق�س حتت املطر، تغت�صل من كل م�صاحيق 

الدنيا، بعد اأن تخل�صت من عباءتها املطرزة 

بخيوط ذهبية وم������ن بريقها اخلادع، هم�س 

أنها  اجلنون لها تخيل������ت اأن جناحيها منيا وا
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راح������ت حتلق يف عامل خاٍل م������ن دناءة الدنيا 

رجوان على �صفاف  و�صهواتها، تفتح������ت كالأ

الذاكرة، ومتردت على حمربة ت�صج الكلمات 

فيها، ج�صدها البلوري يتمايل راق�صاً بالبيا�س 

خارجاً م������ن �ص������واد العباءة، ب������ال مقدمات 

ان�صكب ال�ص������وؤال على �صفتيه، هبة.. لكنها مل 

ت�صمع �صوته، كانت هائمة مع خيالها، هزها 

م������رات عدي������دة، مل ت�صتجب وراح������ت تخلع 

عن خجلها حلن اأغنيات������ه القدمية، وكل ما 

حفظته من علم الكالم، ولغة الع�صاق وتراتيل 

الفرح املو�صى بقمي�س البحر، متايلت بثوبها 

النيلي ال�صفاف وقد تاألق������ت ن�صارتها، قال 

لها: تبدين يف هذا القمي�س ال�صفاف كاأنك 

ترتدين البحر، بقي������ت ترق�س كاأنها حورية 

خارجة من ملوح������ة املاء و�صخب املوج تتوق 

نثوي������ة دفعتها لرتمتي  اإىل ال������رب، غريزتها الأ

يف ح�صن������ه، خلعت ثيابها املط������رزة ب�صوته 

وكلمات������ه ونظرات عيني������ه احلائرتني، نامت 

على و�صادة الليل، كانت ت�صغي اإىل حكاياته 

القدمية عن ال�صاطر ح�صن.. وعرو�س البحر 

الت������ي اأعجب������ت ب�صياد فق������ري، وكيف كانت 

أنوثتها.. كلم������ا كان وحيداً على  تخ������رج بكل ا

أو  ال�صاطئ متنح������ه يف كل لقاء وردة بحرية ا

خ������رون باجلنون، هي  لوؤل������وؤة، حتى اتهمه الآ

أة غن������وج ت�صبه حوري������ة البحر، تاأخذها  امرا

حكايات الع�صق وق�ص�س البحارة من الواقع، 

تعي�س ن�ص������ف عمرها يف عامل متخيل، الليلة 

باردة ومقمرة ي������ا يو�صف، اأخذت نتف الثلج 

تذوب من وهج خديه������ا، و�صفتاها متقدتان 

أنها تغني بني  كجمر النتظار، كان������ت حتلم ا

أن������ت اآخر من يهجرين.. راحت  يديه قائلة: ا

تغن������ي و�صوته������ا يقارب �صوت ف������ريوز، ينبع 

من روحه������ا، تغني وتعلق �ص������وراً وتذكارات 

على جدران غرفته������ا الرطبة، بحار اأنت يا 

يو�صف ومن ماء وطني، اأم غريب من حقائب 

أم اأنك جم������رد حلم اأو عابر �صبيل؟  ورحيل، ا

مت�صي وقد اأم�صكت بك الدروب الربية،على 

�صفة النهر وحيداً مي�صي بك ال�صوؤال،ل�صيء 

اإل ال�صمت والنجوم وقارب �صيد يقرتب من 

ال�صاطئ، وهي متد خطواتها بهدوء والرمل 

البلي������ل راح ينكم�������س خجاًل حت������ت قدميها 

احلافيت������ني، عمريت.. املتكئ������ة على �صاطئ 

رمل������ي خرجت من التاري������خ لت�صتمع باإ�صغاء 

غانيها القدمية، ل ت�صتطيع اأن تقاوم رغبة  لأ

ج�صده������ا اإىل املاء املالح، رغب������ة ت�صدها اإىل 

أ�صتاذ التاريخ،  البح������ر، تذكرت مالحظ������ات ا

عن اأ�رصار ال�صندب������اد البحري، وكلماته عن 

اأهمية »عمري������ت ال�صياحية«، قالت: عجيبة 

قدار التي جتمع وتفرق كيفما ت�صاء،  هي الأ

قال لها: اذكريني كلما مرت بك ال�صم�س قبل 

ول بها حتت  الغروب، مل يزل يذك������ر لقاءه الأ

�صج������رة الزيزفون، قالت: اأنت ل تذكر جيداً 

يا يو�ص������ف، مل تكن �صجرة زيزف������ون... كانت 

�صج������رة غار كبرية، وكنا نحكي حتت ظاللها 
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عن عذابنا وهمومنا واأفراحنا، ونحكي عن 

أ�صماءنا وبقيت  الغرب������ة، اأتذكر كيف كتبن������ا ا

كالو�صم على جزعه������ا الكبري، غطت وجهها 

بكفيه������ا املرتع�ص������ني، كان������ت حزين������ة تبكي 

أنينا ينب������ع من �صدره������ا التعب،  قدره������ا.. ا

اللعن������ة على التبغ وتوابعه، قالت: كلنا خلقنا 

من ماء وط������ني، �صع������رت اأن روحها تت�رصب 

من ب������ني اأ�صابع يديها، وطي������ف يو�صف مير 

أيه������ا الراحل بي اإىل  فوقه������ا وهي تناجيه.. ا

متاهات النف�������س.. ولغة العا�صقني، كل �صيء 

من ماء وط������ني.. كل �صيء... اإل اأنت.. كنت 

م������ن رمل وماء.. غريباً تتناقلك ال�صفن، لقد 

اأغرتك حورية البحر يا يو�صف، واأخذتك اإىل 

أ�صتطيع اللحاق لترتكني اأعي�س مع  حي������ث ل ا

الذكريات، تت�صاءل هب������ة، كيف ت�صلل طيفه 

ع������رب م�صامات جلدها قب������ل ومي�س الفجر، 

ألوان  أته قادماً وقبل اأن يتكلم، خلعت ا حني را

ألقته على �صنني الغربة  ثوبها املطرز باملا�صي، ا

يام،  وتفا�صي������ل الغي������اب ودوران ال�صهور والأ

أن������واع العطور ونرث فوق ج�صدها  ر�صته بكل ا

اأزهار البنف�صج،كل ذلك اخليال داهمها وهي 

عائدة جتر خيبتها اإىل بيتها القدمي، فتحت 

أ�صعلت  الب������اب.. اأ�ص������در �رصيراً اأخافه������ا.. ا

النور، و�صعت حقيبتها جانباً، وراحت تزيل 

الغب������ار وبقايا العنكبوت الذي ن�صج بيوته يف 

كل زواي������ا من البيت، مل تزل �صجينة الذاكرة، 

مقي������دة اإىل نافذة مرتوك������ة للزمن، اأخرجت 

أ�صعلت نار �صوقها �صموعاً  �صورها القدمية، ا

أ كلماته املكتوب������ة على �صج������رة الغار،  تق������را

تذك������رت كيف تالقيا بلهف������ة احلنني، وكيف 

ول  منحته ر�صفة من خم������ر ثغرها، قالت: لأ

مرة اأمنح قبل������ة لرجل عابر.. تركت �صفتيها 

يف �صفتي������ه.. يو�صف ل تهج������رين.. لترتكني 

أ�صتطيع مقاومة  يام وحيدة يا يو�صف.. ل ا لالأ

لهفت������ي اإليك، قب�صة م������ن الريح،قب�صة من 

ت������راب، تاهت كلماته������ا وحمربته������ا فارغة، 

أ�صئلته������ا القلقة تبحث عن جواب،  ومازالت ا

اأعرب مدارات الروح اإلي������ك، اأ�رصخ يف ليايل 

الربد.. يو�صف.. وينقطع ال�صوؤال، مل تزل خلف 

بيتنا الطين������ي املهجور ق�صا�صات ورق تطري 

وحكايان������ا املخباأة على كت������ف التنور و�صوت 

فريوز مطرز على نافذة بيتنا الوحيدة، تلوح 

ل�صورت������ك املو�صاة بورقتني م������ن غار، تركت 

فوقها �صن�صالً قدمياً من الف�صة ويف نهايته 

أخ������اف عليك من  خ������رزة زرق������اء، قالت له: ا

�صح������ر عيون بنات الليل وم������ن اإغراء حورية 

البح������ر، يو�صف خذ بيدي اإىل املوج، لنغو�س 

فيه مدى من الع�ص������ق، كل م�صاء اأكتب اإليك 

وطي������ور النور�س حتمل ر�صائلي اإىل املجهول، 

ه������ذه اأخر كلماتي، اأخر ر�صفة يف كاأ�صي، كل 

�ص������يء يرحل، مل يب������ق اإل �صدى �رصير الباب 

ألوان قو�س  و�صوتك ياأتي مع ن�صيم الغروب وا

قزح.
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آبٍه بكل من لقيهم م������ن زمالئه اأمام الغرف  رك�������س وراءها م�رصعاً غ������ري ا

أنفا�صه تت�صاعد اأكرث حتى بات ي�صمع �صوتها  ويف اأروق������ة مبنى الكلية اأخذت ا

�صجيجاً مزعجاً ي�صو�س عليه وه������و يبحث عنها. �صعر باأن اللحظات الكثرية 

التي ا�صتهلكها وهو يحاكم نف�صه عن الكلمات املدمرة التي تفوه بها قد كانت 

ال�صبب وراء عدم اللحاق بها. 

أًة كما راآها اأول مرة، مل يعد يدري اأهي تتوارى يف ح�صد  لق������د اختفت فجا

أم اأن اجلدران قد �صمتها اإليها واأخذت  الطالب الهائل اجلاث������م اأمام عينيه ا

قا�ص �صوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

اعتـــــــذار

❁

˜
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عقبة جدوععقبة جدوع
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حتتف������ل بها عل������ى اإيق������اع رق�س 

جمنون ك�صيدٍة جديدٍة متوجٍة على 

عوامل اجلماد املوازية.

قادت������ه قدم������اه املخدرتان اإىل 

اأمام مبن������ى الكلية وراحت مقلتاه 

بح������ركات  املحي������ط  مت�صح������ان 

مت�صارعٍة مرتاتبٍة مينًة وي�رصى عّل 

ومي�ص������اً يربق فيهما ميهد الدرب 

اإليه������ا، اإل اأن كل ذلك مل يجد فلم 

أثر وكاأنها ا�صتحالت  يعرث لها على ا

جزيئات انطلقت يف �صدمي ف�صاء 

جمهول كنجوم معلقة يف ال�صماء ل 

تلب������ث اأن تتعانق مع بع�صها لتعود 

وح������دًة متما�صكة حت������ى يجمعها 

الفراق مرًة اأخرى يف م�صهٍد غريب 

وق������ف اأمامه عاج������زاً ل يدري ما 

يفعل. نظ������ر اإىل �صاعته كانت قد 

جتاوزت الثانية بع�������رص دقائق وتوجب عليه 

اأن يجه������د يف تلفيق حجة م������ا ملدر�صة اللغة 

ال�صارم������ة التي مل تكن لتت�صامح معه بالن�صبة 

ملواعيد الدرو�س وذلك مرده لكونها اأوروبية 

تفر�س عليها مكنوناتها احل�صارية والثقافية 

اأن تكون على عالقة احرتاٍم مهيبة مع الوقت 

تدفعه������ا اأن تكون جنديًة حت������ارب يف �صفه 

�صد كل الدونكي�صوتات اليائ�صة التي حتارب 

طواحينه العتيدة.

حت�ص�س طعم فم������ه فوجد مرارًة فظيعة 

جتتاح������ه وحرقًة تنطلق م������ن حتت حنجرته 

كٍل �صعاعي ممزق������ًة كل ما جتده  ومتت������د ب�ص

يف طريقها.

مل ي�صتطع اأن ي�ص������دق كيف انفلت ل�صانه 

م������ن عقال������ه وردد تلك العب������ارات املتبجحة 

املمجونة الغبي������ة - اإذا اأردت من املمكن اأن 

اأعطيك بع�س احل�ص�س يف مادة املحادثة

نفث تلك العبارة و كاأنه تنني �صخم غري 

مباٍل باأي �صيء
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ألف������ت نظرك اإىل اأنك تتعدى  _ دعني ا

أبداً باخت�صا�صك. على ما هو لي�س ا

ردت عليه بحزٍم اأفاقه من عامله الوردي 

احلامل ال������ذي لطامل������ا انغم�س في������ه واحتاج 

ل�ص������وط يلهب جلد ظهره يوقظه من دوامات 

الرنج�صية التي يتوه فيها.

آ�صف، مل اأكن اأق�صد اأن  أن������ا ا _ ل.. ل.. ا

اأنتق�س من قدرتك يف املحادثة اإل اأن كل ما 

أنني ذو �صي������ٍط لذع فيما يتعلق بها،  هنالك ا

أردت������ه ورمبا كنت خمطئاً يف طرحه  وكل ما ا

ه������و اأن نقيم بع�س جل�ص������ات املحادثة بيني 

وبينك عّل يف ذلك اإفادًة يل ولك.

قال ذل������ك وقد اأدرك فظاظ������ة العر�س 

الذي قدمه لها، واأخذ جبينه اجلاف كرمال 

ال�صحراء يغرق يف عرٍق ن�صح بال توقف.

_ على كل حال �رصرت بلقائك العفوي 

اليوم واأمتنى اأن يتكرر ذلك قريباً.. وداعاً 

جاءت كلماتها تلك باردًة تنهي بها احلوار 

ال�صاخن الق�صري الذي جرى موحيًة له بعك�س 

ما قالت بعزوفها عن روؤيته مرًة اأخرى وعدم 

ألفتها  رغبتها يف اأن جتمعهما ال�صدفة التي ا

فر�ص������ة يجعل منها �صحي������ًة يتلذذ مبمار�صة 

عنجهيته وغ������روره عليها ك�صلط������ان اأجوف 

�صحل اللباقة. 

ت�صّم������ر يف مكان������ه وكاأن واقعًة نزلت به، 

عاينه������ا وهي ترح������ل عنه، ت�صغ������ر وتذوب 

فق البعيد. ك�صمعٍة يف حرارة الأ

حداث املثل  تذك������ر وهو يعيد �رصي������ط الأ

ال�صعب������ي القائل »يعطي احل������الوة للي مالو 

�رصا�س« ف�صح������ب ل�صانه على اأ�رصا�صه كردة 

فعٍل بل �صغط بال وعٍي فكيه على بع�صهما 

أنه ميتلك  ليتاأكد من وجودها، هو يعلم متاماً ا

اأ�رصا�صاً واأ�رصا�س قوية اأي�صاً يطحن بها كل 

�صيء احللو واملر، وهو يرتمن ويهيم بكل مذاٍق 

أنه اأ�صبح فا�صياً يحرم املر والقبيح  حلو حتى ا

من كل احلق������وق والمتيازات، رغم كل ذلك 

فهو ل يدري كي������ف �صحق ابت�صامتها احللوة 

ومزق بزئريه الفج �صحكتها املرتاق�صة على 

نثوي املفعم بالقوة والعذوبة.  أنغام �صوتها الأ ا

مل يكن فا�صياً يف تلك اللحظة بل غدا منحازاً 

للقب������ح حتى الثمال������ة، �صورت������ه كانت ب�صعة 

هوج املت�رصع  عندما عاملها بذلك ال�صكل الأ

الذي اأملى عليه اأن ياأخذ �صهيقاً عميقاً حول 

�صدره اإىل جبٍل قبع اأمام وجهه فعمي ب�رصه 

وب�صريته.

أخ������ذ يحلل الكلمات الت������ي قالها بتمعن  ا

يف ذهنه حت������ى يجد منفذاً وثغرة متكنه من 

ا�صتئناف حكم حمكمته العقلية التي اأ�صدرته 

بد.. قرار غري  بحق������ه.. مغفل واأحمق اإىل الأ

أفه������م واأ�صدر علناً اأمام اأفراد  قابل للطعن، ا

ال�صع������ب من جزيئات روح������ه وخاليا ج�صمه 
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التي �صفق������ت ابتهاجاً بهذا الق������رار العادل 

الذي انتقم لها من ذلك املازوخي املمعن يف 

التلذذ يف تعذيبها يف كل حلظة وحني اأحمق 

اأنت.. اأحمق..!!!!!

انفلت������ت تلك الكلمات من������ه بعفويٍة ندم 

عليه������ا و راح يلتفت حوله خ�صي������ة اأن يكون 

أح������ٌد ما فيزجره  قد التق������ف تلك الكلمات ا

أ�صه يف  بنظ������راٍت �������زرة م�صتهزئة. خب������اأ را

جوفه كما تفعل النعامة فاأتاح ذلك الفر�صة 

ل������ه اأن يطل بنظرٍة اأقرب على اأعماقه ويلوذ 

أنه غري  بلحظات هدوء وطماأنين������ة اإذ تذكر ا

عادي، وكل ما فيه غ������ري عادي، وهو مل يكن 

ليتعاط������ى العادية يوماً لول حاجته للتوا�صل 

مع مكونات حميطه، كانت نظرته ال�رصمدية 

اخلا�صة يف كل �صيء تبعث يف نف�صه ال�صبقة 

للتميز �صعوراً لذيذاً بالتفرد والالمنطية، وكل 

ذل������ك ما كان ليتاأتى له لول القاعدة العلمية 

ن�صانية الوا�صعة التي ميتلكها  والثقافي������ة والإ

حت������ى مكنته من اأن يطفو م������ع قليلني �صواه 

على �صطح بحر تر�صبت يف اأعماقه الدفينة 

كرب يف املجتمع م������ن ال�رصاذمة  ال�رصيح������ة الأ

الب�رصيني املقنعني والالمقنعني. 

فل�صفت������ه الت������ي اكتنفته������ا الرومان�صي������ة 

والعاطفية كان ق������د اكت�صبها من العديد من 

دباء واملثقفني الذين نرثوا خارطته املعرفية  الأ

قطعًة قطعة كما يف لعبة الدومينو..

ر�صم تلك اللوح������ة ال�صوريالية الغام�صة 

لنف�صه وه������و ير�صل الزف������رات الباعثة على 

�ص������ى خيبًة وم������رارة عل������ى ال�صلوك الذي  الأ

ن�صان������ة التي اأعطته ال�صداقة  ت�رصفه مع الإ

الربيئة دون مقابل واأدخلته ب�رصف عذوبتها 

يف �رصادي������ب ل متناهيٍة م������ن الراحة والثقة 

بالنف�������س حتى ت�رصبل كل ذل������ك منه بطي�صه 

وقلة تعقله.

عاد اإىل الدر�س حاماًل يف جعبته اأعذاراً 

واهية للتاأخري قدمه������ا ملدر�صته التي قبلتها 

آه وجل�س  على م�ص�س وتن������اول اأول كر�صي را

عليه، اأخذت عيناه تتابع بال اهتمام اجلمل 

والعب������ارات التي دونتها املدر�ص������ة على لوح 

ال�صف دون اأن ميتلك القدرة على ا�صتيعاب 

اأي �ص������يء رغ������م حماولته املتك������ررة ل�صحذ 

همته، تذك������ر وجهها امل�رصج بحم������رٍة فتيٍة 

فاتنة واأخذ ي�صت�صلم لنداء رغبٍة خبيثٍة دعته 

حلاح يف ا�صتدعاء تفا�صيل ذلك الوجه يف  لالإ

خميلته اخلالقة، امتثلت عيناها اأمامه، كانتا 

وا�صعتني بعك�������س عينيه املزرورتني، زرقتهما 

أ�صبه مبحيط يغ������رق يف دواماته كل  كان������ت ا

أ�صبه  من ي�صرتق النظ������ر اإىل حورياته، كانتا ا

ب�صلطانني مت�صارعني يحاول كل منهما فر�س 

خر دون جدوى اإىل اأن اتفقا  �صلطانه على الآ

على ت�صويٍة متتد فيه������ا رقعة كل مملكٍة من 

مملكتيهما بالت�صاوي على اأكرب م�صاحٍة ممكنة 
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من اأر�س الوجه اخل�صبة. امتدت اأ�صابعه يف 

أنفها و�صفتيها ووجنتها باإتقاٍن  الهواء تر�صم ا

وحرفنة حت������ى اكتملت ال�ص������ورة وجت�صدت 

اأمام ناظريه وجهاً جمياًل دافئاً غري مكرتٍث 

يف كربيائه باأي �صيء.

وطئت قدماه املتثاقلت������ان اأدراج عمارته 

املتهالك������ة و�صقتا طريقهم������ا اإىل �صقته التي 

يعي�س فيها مع اأهله منذ اأب�رصت عيناه النور 

أو ال�رصاب  اخلاف������ت. مل يكن به رغبة للطعام ا

ب������ل لهث طالباً �رصيره يلق������ي بج�صده املنهك 

علي������ه وين�صد �صاعة نوم يت�صن������ى له فيها اأن 

ين�صى ما حدث معه رغم اإدراكه �صعوبة ذلك 

حوال الطبيعية  فهو ل ي�صت�صل������م للنوم يف الأ

ن والعامل  اإل بع������د جه������ٍد ون�صال فكي������ف الآ

�ص������ود الذي قبع فيه بع������د اأن اأغلق عينيه  الأ

بعاد تعر�س  أ�صبه ب�صينما ثالثية الأ ق������د غدا ا

ذات الفيل������م الذي تعب منه وتكرره مرًة بعد 

اأخرى هرع اإىل احلب������وب املنومة التي يلجاأ 

اإليها حني يعز عليه الن������وم وابتلع حبًة اآماًل 

أ�ص������ه وجتعله يثقل وتقذف به يف  اأن تخدر را

وادي النوم الع�صيب مل تكن اإل ب�صع دقائق و 

اإل وقد غّط يف نوٍم عميق ا�صتيقظ منه بعد 

أ�صه  �صاعاٍت وهو ي�صع������ر ب�صداع وفراٍغ يف را

عاجله ب�رصعة باحت�ص������اء فنجان قهوة اأفلح 

يف تعدي������ل مزاجه وب������ث روح احلياة جمدداً 

فيه. تناول كتاباً باللغة النكليزية وراح ميرر 

عيني������ه على �صطور �صفحاته يحاول بجد اأن 

ي������درك معاين الكلم������ات بالوم�صة اللحظية 

ذاته������ا لئال يقع يف ف������خ اجرتار اجلمل خرج 

اإىل ال�رصف������ة ي�صمح لن�صمات الهواء اأن تعبث 

�صوات متعالية من  ب�صعره ووجهه، اأن�صت لأ

�رصفة جماورة، كان ال�رصاخ يتعاىل من هناك 

أٍة �صليطة الل�صان،  وميتزج بزعيٍق ممزق لمرا

مل يكرتث لذلك فلقد تعود عليه يف حّيه الذي 

يرمز بفو�صويته وجنونه اإىل بلٍد كامل اأدمن 

يف باطنه عدم ال�صتق������رار.. هزته الكلمات 

أة اللعينة جتاه  النابي������ة ال�صادرة من تلك املرا

زوجها مم������ا دفعه اإىل اأن يع������ود اإىل غرفته 

ويغل������ق بابه������ا ويجل�س على كر�صي������ه املقابل 

أ �صمل عينيه بالذكريات التي  حلا�صوبه يب������دا

أمام������ه تعذبه وتطعنه باأ�صياٍخ  عادت تعر�س ا

حمّم������ى عليها يف ناٍر لهب������ٍة لترحم. متنى 

أنه يعرف رقم هاتفها فكان ذلك ي�صعفه  ل������و ا

قل يف �صعيه احلثيث لالعتذار منها  عل������ى الأ

وطلب ال�صف������ح و لكن �������رصوده يف عفويتها 

جوبة  �صئل������ة والأ أله������اه ع������ن كل الأ ورقته������ا ا

وق�صائد هومريو�س امللحمية ورق�صة التانغو 

رجنتينية.. الأ

غاين الفرن�صية احلزينة  ا�صتمع ب�صغف لالأ

الت������ي يع�صقها وذرف دمعاً غزي������راً ا�صتغرق 

نديز  انهماره حلظ������اٍت فقط من جب������ال الأ

ال�صديدة النح������دار يف عينيه، �صاع يف عامل 
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بوؤ�صه، هام عل������ى وجهه يف �صحراء مرتاميٍة 

لحدود لها يبحث عنها يف خيم البدو وعلى 

ظهور اجلمال ويف �������رصاٍب وهمي ل و�صول 

اإليه. نظر اإىل ال�صاعة احلائطية ولعن البطء 

ال�صديد الذي ت�صري فيه عقارب ال�صاعة حتى 

أنه ي�صتحيل انق�صاء يومي العطلة  خيل اإليه ا

اللذين يف�صالنه عن فر�صة روؤيتها احلتمية 

يف �صاحات واأروقة كليتها م�رصح تراجيدياته 

املعذب.

خرج عند امل�صاء م������ن بيته بعد اأن �صاق 

�ص������دره علي������ه واندفع يف الط������رق يغت�صب 

خطوات������ه ممعناً النظ������ر يف واجهات املحال 

�صواء ووجوه النا�س املتنوعة بني  ة بالأ لأ املتالأ

أذنيه ومتجهم  �صاحك يكاد ي�صل �صدقه اإىل ا

يهي������م يف ال�صوداوية واجلن������وح اإىل الت�صاوؤم. 

تاأمل ال�صماء كعادت������ه بنجومها وقمرها غري 

املكتمل وهو يقط������ع اجل�رص الكبري يف و�صط 

املدين������ة ي�صري بغ������ري هدًى اإىل بقع������ٍة مبهمة 

ت�صكل نقطة انطالٍق لرحلة العودة.

ي������ا رب.. يا من ل يعج������ز عليك �صيء.. 

أل������ك ي������ا رب اإن كان �صبح������ي قد لح يف  أ�صا ا

خاطرها يف هذه اللحظة فاأر�صل لها بوحيك 

أ�صف������ي واجعل حالت������ي املزرية  اعت������ذاري وا

النادمة تتلب�صها حت������ى يت�صنى لها اأن تدرك 

�ص������الح ما قد ك�������رص وراأب  م������دى �صوقي لإ

ثمة هذه. ال�صدع الذي �صققته بيدي الآ

اغرورق������ت عيناه بالدم������وع حني التم�س 

تل������ك الو�صاطة الربانية وخ�ص������ع قلبه ر�صًى 

وطماأنين������ًة اإذ �صعر اأن عالقت������ه بها يرعاها 

ويحميه������ا ال، وكل م������ا ح�صل م������ا هو اإل 

�صحابة �صيٍف يف ف�ص������ٍل �صيفي حار �صوف 

تنج������ب مطراً ناعم������اً ي�صرتخي������ان بان�صيابه 

ال�صاحر من حولهما.

وق������ف اأمام ب������اب املدرج الكب������ري ينتظر 

أو  أنهم������ا �صهرين ا قدومه������ا بعد يومني �صعر ا

�صنتني، بحث عنه������ا يف كل ركٍن وزاوية حتى 

اأرهق������ت عيناه متاماً وه������و يحاول اأن ينتقي 

وجهها من بني وج������وه الطالب الكثرية التي 

عد رمبا املئات منها. متلّكه اإح�صا�س بالياأ�س 

أنها  والقنوط باأنها لن تاأتي يف هذا اليوم اإل ا

أت������ه بطلعتها البهي������ة، جميلًة ومم�صوقة  فاجا

القوام كما عهدها، اأقبلت اإليه تلقي التحية 

وابت�صامته������ا العذبة حتت������ل �صفتيها، اعتذر 

أوتي من لطٍف وح�صور بالغٍة  منه������ا بكل ما ا

كالمية عن العنجهية التي ت�رصف بها يف اآخر 

مرٍة التقي������ا فيها فما كان منها اإل اأن رمقته 

بنظرٍة معاتبة حمببة ك�رصت بها القيود التي 

يام املا�صية واأطلقته  طوق فيه������ا نف�صه يف الأ

حراً اأم�صك يدها وانطلقا يف ف�صاء عاملهما 

ميامتان غ�صتان ت�صق������ان طريقاً نورانياً يف 

رحلة احلياة الطويلة.
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تهيد:

ن�صان، وحكى  : اخلليقة: الطبيعة التي يخلق بها الإ
)1(

جاء يف ل�صان العرب

أراد: التي ُخِلق  الَّلحياين: ه������ذه خليقته التي ُخلق عليها وُخِلَقها والتي ُخِلق، ا

�صاحبها، واجلمع: اخلالئق. قال لبيد:

ف������اق������ن������ْع مب��������ا ق�����������ص�����م امل������ل������ي������ُك ف�����اإمن�����ا

ق�����������ص�����م اخل����������الئ����������َق ب�����ي�����ن�����ن�����ا ع������اّلُم������ه������ا

ليقة  أبو زيد: اإنه لك������رمي الطبيعة واخَلليقة وال�صَّ واخِللْق������ة: الفطرة، قال ا

خالقية القيم الأ

يف ال�شـــــعر اجلاهلي

باحث يف الرتاث العربي )�صورية(.

العمل الفني: الفنان �صادي العي�صمي.

❁

˜

❁
د. �د. �أحمد طعمه حلبيحمد طعمه حلبي
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مبعن������ًى واح������د. واخَللي������ق: كاخلليقة، عن 

اللحياين قال: وقال الَقناين يف الك�صائي:

له     اأغتدي  نا�صٌح  �صديٌق  ومايل 

َب��������رٌّ م��واف�����ُق اأن����َت،  اإاّل  ب��ب��غ�����داَد 

ه      خليُق�� غ���رَّ  االأ الك�صائيَّ  يزين 

اإذا ف�صحت بع�َص الرجال اخلالئُق

واخُللُق: اخَلليقة، اأعن������ي الّطبيعة. ويف 

التنزيل: )واإنك لعلى ُخلٍُق عظيم(. واجلمع: 

جّية. يقال:  أخ������الق. واخُللْق واخُللُ������ق: ال�صَّ ا

خاِل�ِس املوؤمَن وخاِلِق الفاجر.

ين  واخُللُ������ُق: ب�صم الالم و�صكونها هو الدِّ

أنه ل�صورة  جّي������ة، وحقيقت������ه: ا ب������ع وال�صَّ والطَّ

ن�ص������ان الباطن������ة، وهي نف�ص������ه واأو�صافها  الإ

ومعانيه������ا املخت�ص������ة به������ا، مبنزل������ة اخَللْق 

ل�صورته الظاهرة واأو�صافها ومعانيها، ولهما 

اأو�صاف ح�صنة وقبيح������ة، والثواُب والعقاب 

يتعلق������ان باأو�صاف ال�صورة الباطنة اأكرث مما 

يتعلقان باأو�ص������اف ال�صورة الظاهرة. ولهذا 

حادي������ث يف مدح ُح�صن اخللق يف  تكررت الأ

غري مو�صٍع كقوله �صلى ال عليه و�صلم: )ِمن 

أكرِث ما يُدخل النا�َس اجلنة تقوى ال وح�صن  ا

اخللق(..

واخُللُق: املروءة..

: )الأخالق 
)2(

ونق������راأ يف املعجم الفل�صفي

يف اللغ������ة جمع ُخلُق، وهو الع������ادة وال�ّصجّية 

والطبع وامل������روءة والدين. وعن������د القدماء: 

فعال ع������ن النف�س من  ملك������ة ت�صدر به������ا الأ

غ������ري تقّدم روّية فكٍر وتكلّ������ف، فغري الرا�صخ 

م������ن �صفات النف�س ل يك������ون ُخلُقاً، كغ�صب 

احللي������م، وكذلك الرا�صخ ال������ذي ت�صدر عنه 

فعال بع�������رٍص وتاأمٍل، كالبخي������ل اإذا حاول  الأ

الكرم(.

ومعل������وٌم اأن للفنون عامة ولل�صعر خا�صة 

الِق������ْدَح املعلّ������ى يف توجيه املجتم������ع واإقامة 

املُثل العليا وت�صكيلها ب�صورة كاملة يف اأعني 

النا�س، وعلى هذا فاإن م�صاألة ارتباط ال�صعر 

بالقيم الأخالقية قدمية قدم التاريخ نف�صه. 

فق������د كان لليونانيني القدم������اء، على �صبيل 

أق������وال يف تلك امل�صاألة، تباينت  آراءٌ وا املثال، ا

لهة الت������ي كانت  بح�ص������ب مواقفهم م������ن الآ

حا�رصة يف كّل �ص������وؤون حياتهم. ورمبا كانت 

أولَّ عمل  ر�صتوفان�س ا م�رصحية )ال�صفادع( لأ

ي�صدر عن قي������ٍم دينية اأخالقي������ة، وهذا ما 

أر�صتوفان�س يقّدم-يف تلك امل�رصحية- جع������ل ا

.
)3(

اإ�صخيليو�س على يوربيدو�س

أ�ص������ّد النقاد حملًة على  وكان اأفالط������ون ا

ال�صع������ر الذي يبتعد ع������ن الأخالق، وقد عدَّ 

 .
)4(

اً للحقيقة والأخالق معاً هذا ال�صعر عدوَّ

كم������ا مل يكن لل�صع������راء يف مدين������ة اأفالطون 

أيه،  أ�صعارهم، بح�صب را ن ا الفا�صلة مكاٌن، لأ
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هواء، وهي  تتجه اإىل العواطف والغرائز والأ

أبعد ما تكون عن ن�صدان احلقيقة. ا

أك������رث اعتدالً من  أم������ا اأر�صطو فقد كان ا ا

اأفالطون، اإذ طلع علينا بفكرة التطهري، التي 

دب تتجلى يف قدرته  أّن وظيفة الأ ترتك������ز يف ا

على تخلي�صنا، مبدعني ومتلقني وم�صاهدين، 

من عناء النفعالت، وحتريرنا منها اعتماداً 

على ما ميك������ن اأن يثريه الرتاجيدي، ومن ثمَّ 

دب عامًة، من م�صاع������ر الرعب وال�صفقة  الأ

الت������ي تعم������ل على حتقي������ق فك������رة التطهري 

دب من انفعالتنا  لديه، وبذل������ك يخلّ�صنا الأ

.
)5(

واأهوائنا

خالقية يف ال�صعر اجلاهلي: القيم االأ

اإذا كان اليوناني������ون القدم������اء قد اأكدوا 

خ������الق، ودور  �������رصورة ارتباط ال�صع������ر بالأ

دب يف حمل القيم الأخالقية العليا، فاإن  الأ

العرب اجلاهليني مل يكونوا ببعيدين عن هذا 

مر، فال�صعر اجلاهلي الذي حظي مبكانة  الأ

عالية لدى الع������رب اجلاهليني عموماً ولدى 

ال�صعراء اجلاهلي������ني خ�صو�صاً، والذي �صّكل 

عام������اًل مهماً يف ر�صد احلي������اة الجتماعية 

دبية للعرب يف تلك الفرتة من  وال�صيا�صية والأ

ثر يف توجيه املجتمع  حياتهم، كان له اأكرب الأ

خ������الق الفا�صلة  العرب������ي نحو التحلّ������ي بالأ

ن�صانية النبيلة.  والتمّثل بالقيم الإ

ولق������د كان يف ال�صع������ر اجلاهل������ي التزاٌم 

خلقيٌّ كب������ري، وكان هذا اللت������زام نابعاً من 

اللت������زام القبلي بوجه ع������ام، والذي فر�س 

على ال�صاعر قي������م القبيلة واأخالقها، ودعاه 

ن يكون ناطقاً، با�صمه������ا موؤّرخاً لوقائعها،  لأ

متغنياً بانت�صاراتها، �صفرياً لها يف املحافل.

وانطالق������اً م������ن هذا اللت������زام كان على 

خالقي������ة  ال�صاع������ر اأن يتقي������د باملعاي������ري الأ

الت������ي توّجه������ه القبيلة اإليها، وه������ذه املعايري 

خالقي������ة مل تكن �صافية عل������ى ال�صعر، بل  الأ

أ�صباب وج������ود ال�صعر ذاته، كما  كان������ت اأحد ا

يوؤكد ابن ر�صيق القريواين يف العمدة: )وكان 

الكالم كلّ������ه منثوراً، فاحتاج������ت العرب اإىل 

الغن������اء مب������كارم اأخالقها، وِط������ني اأعراقها، 

أيامها ال�صاحل������ة، واأوطانها النازحة،  وِذكر ا

جواد، لتهزَّ  وفر�صانها الأجناد، و�صمائحها الأ

أبناءها على ح�صن  أنف�صه������ا اإىل الكرم، وتدّل ا ا

ال�ّصيم، فتوهم������وا اأعاري�َس جعلوها موازيَن 

.
)6(

الكالم(

وعل������ى الرغم م������ن اأن ابن ر�صي������ق اأورد 

كالمه ه������ذا يف معر�س املفا�صلة بني ال�صعر 

أنه �صاق حججاً تدل على ارتباط  والنرث، اإّل ا

خ������الق بن�صاأة ال�صعر عند العرب. فال�صعر  الأ

مبا فيه من عوام������ل اإيقاعية توؤكد ح�صوره 

اجلمايل، جدير باأن يحمل القيم املثلى التي 
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لغر�صها يف  القبيلة  ت�صعى 

أبنائه������ا، لت�صتفّز  نفو�������س ا

نفو�صه������م ك������ي يتمّثلوه������ا 

ويتخلّقوا بها.

وق������د ح������اول كثري من 

النّق������اد الع������رب القدامى 

أو  خ������الق ا ح�������رص هذه الأ

املثل الت������ي حملها ال�صعر 

اجلاهل������ي، من مث������ل ابن 

ع������ّدد  ال������ذي  طباطب������ا، 

يف كتاب������ه )عي������ار ال�صعر( 

ُمدحت  الت������ي  خ������الق  الأ

يف �صع������ر الع������رب، وُذّمت 

منها  والت������ي  اأ�صداده������ا، 

خ������اء،  كم������ا ي�������رصد: )ال�صَّ

جاع������ة، واحِلل������م، واحل������زم، والع������زم،  وال�صَّ

مانة، والعقل،  والوف������اء، والعفاف، والرِبُّ، والأ

رب، والورع،  دق، وال�صَّ والقناعة، والَغرية، وال�صِّ

كر، واملداراة..، وال�صتكثار من ال�صدق،  وال�صُّ

�رصاف  اد، والإ والقي������ام باحلجة، وكبت احل�صَّ

ق������دام على ب�صرية، وحفظ  يف اخلري..، والإ

.
)7(

اجلار..(

ورمب������ا ل نع������دو احلقيقة اإذا م������ا قلنا: 

اإن معظ������م ال�صع������ر اجلاهلي ين������درج حتت 

أكان  عباءة حما�صن الأخالق وُمثله������ا، �صواء ا

أم باأخالق  ال�صاع������ر يتغن������ى باأخالقه ه������و ا

أو يذمُّ بع�������س اخل�صوم.  اأحد ممدوحي������ه، ا

ولعل جماع ه������ذه الأخالق التي تطرق اإليها 

ن�صان  ال�صعراء اجلاهليون ت�ص������ّكل منوذج الإ

أو املثايل، الذي يحر�س اجلميع على  الكامل ا

اأن يكون������وه. ولي�س ه������ذا النموذج، بحاٍل من 

حوال، وقفاً على قبيلة من دون اأخرى، بل  الأ

كان قا�صماً م�صرتكاً بني القبائل جميعها.

ول الذي  وال�ّصجاع������ة كانت امل�صم������ار الأ

جرى يف ميدانه خي������ُل ال�صعر متغّنياً مرتمّناً 
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حا�ّص������اً، قب������ل اأن يك������ون لها م�ص������ّوغ �صوى 

أُنيف  ال�صجاعِة نف�ِصها، كما يقول ُقريط بن ا

:
)8(

العنربي

قوٌم اإذا ال�رّشُّ اأبدى ناجذيه لهم     

ط����اروا اإل��ي��ه زراف�����اٍت وُوح�����دان��ا

م      ال ي�صاألون اأخاهم حني ي�صاأله

يف النائبات على ما قال برهانا

ففي هذا املجتمع الب������دوي القائم على 

املنازعات واحلروب، لي�������س على الرجل اأن 

مر الذي يدعوه اإليه اأخوه فح�صب،  يحفل بالأ

بل عليه، كما ير�صم ال�صاعر، اأن يَغري لنجدته، 

ولي�س غريباً اأن ير�صم ال�صعر لل�صجاعة هذه 

أنها ترتب������ط مبعركة الوجود،  بع������اَد طاملا ا الأ

:
)9(

كما يوؤكد طرفة

ولكن نفى عني الرجاَل جراءتي     

عليهم واإقدامي و�صدقي وحَمتدي

ويجب األ نن�ص������ى ملحمة تغلٍب اخلالدةَ، 

جي������ال التغلبية، واتخذت  الت������ي حفظتها الأ

منه������ا نظرية يف تربي������ة اأطفالها على الباأ�س 

وال�صجاع������ة. يقول عمرو ب������ن كلثوم يف تلك 

:
)10(

املعلقة-امللحمة

�ا      َرح��ان������� ق�����وٍم  اإىل  ن��ن��ق��ل  م��ت��ى 

ط�حينا ل��ه��ا  ال��ل��ق��اء  يف  ي��ك��ون��وا 

ا      ال��ن��ا���ص عّن ت��راخ��ى  م��ا  نطاعن 

ُغ�صينا اإذا  بال�صيوف  ون�����رشب 

ن�����ص��ّق ب�����ه��ا روؤو��������صَ ال���ق���وم ���ص��ّق��ًا     

فتختل�ينا ال���ّرق�������اب  ون��خ��ت��ل��ب 

اإىل اأن يقول:

���ص��ب��يٌّ          ل���ن���ا  ال����ف����ط����اَم  ب���ل���غ  اإذا 

ت���خ���رُّ ل���ه اجل���ب���اب���ُر ���ص��اغ��ري��ن��ا

لقد ر�صم عمرو بن كلثوم لقومه خريطة 

وْعرة الت�صاري�س لعامل ال�صجاعة التي يت�صّور 

جيال اأن تنْ�َصب  أنها الذروة الت������ي ينبغي لالأ ا

يف حماولة بلوغها.

وكان هناك َمن ا�صتهر بال�صعر والفرو�صية 

لي�صبح حاماًل للقيم الأخالقية وباّثاً لها يف 

الوق������ت نف�صه، فقد كان عام������ر بن الطفيل 

وعنرتة العب�صي، على �صبي������ل املثال، م�رصباً 

خري يكاد  للمثل يف ال�صجاعة، وديوان هذا الأ

وىل، يقول  يكون امللحمة ال�صعرية العربية الأ

:
)11(

يف اإحدى ق�صائده

�ا      امل��ن��اي���� داّلل  ك�����ان  ِح�����ص��ان�����ي 

وباع�ا و����رشى  ُغ��ب��اره��ا  فخا�ص 

طبيبًا        الهيجا  يف  ك��ان  و�صيفي 

داعا يداوي راأ�ص َمن ي�صكو ال�صُّ

ول����و اأر����ص���ل���ُت رحم����ي م���ع ج��ب��اٍن      

باع��ا ال�صِّ يلقى  بهيبت�ي  ل��ك��ان 

ولي�س هذا بالتاأكيد اإطراًء حم�صاً للذات 

أو نرج�صي������َة �صاعٍر ل يجد ما يتّقيه، ولكنما  ا

هو �صبيل ميّهدها عنرتة ملن يريد �صلوك درب 



خالقية يف ال�صعر اجلاهلي القيم الأ

22� العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

حد اأن  املج������د، وكما قال ابن ر�صيٍق: )لي�س لأ

يطري نف�صه وميَدَحها يف غري منافرة، اإّل اأن 

يكون �صاعراً، فاإن ذل������ك جائز له يف ال�صعر 

.
)12(

غريُ معيب عليه(

تقان بني ما  وهذا بحقٍّ ف�صٌل يف غاية الإ

يح�ُص������ن باملرء اأن يفعله، وما يجب على الفن 

ن هذه احلرية تتيح لل�صاعر اأن  اأن يقوم به، لأ

يبالغ ما �صاء ويج������ّود ما �صاء، مبا اأن اأقواله 

التي حتّث النا�س على الف�صائل �صتقع موقعاً 

ح�صناً.

وكان الك������رُم القيم������ة الأخالقية الثانية 

أبناءهم  التي متّثلها العرب اجلاهليون ودعوا ا

اإىل التخلّ������ق بها، بل اإن ه������ذه القيمة تفوق 

لها يف نفو�س  قيم������ة ال�صجاعة من حيث تاأ�صُّ

نها اأمر بديهي  العرب اجلاهليني، وذل������ك لأ

وطب������ع اأ�صيل فيهم، وهي قيم������ة نا�صئة عن 

ظروف الع������رب املكانية القا�صية، فكان على 

ال�صعراء اأن ميتدحوا هذه القيمة ويُعلوا من 

�صاأنها، بل اأن يحّثوا عليها ويحاولوا غر�صها 

هتم املنقري  يف النفو�������س. يقول عمرو بن الأ

متحّدثاً عن كرمه العظي������م، وم�صّوراً نحره 

:
)13(

�صيافه الّنياق لأ

هيثٍم     اأمَّ  يا  البخ��ل  ف��اإن  ذريني 

وُق ����رشَ ال��ّرج��ال  اأخ���الق  ِل�ص�الح 

دعوُت��ُه      الُهدوء  بعد  َتنِبٍح  وُم�صْ

تاء ُخفوُق وقد حان من جنم ال�صّ

قْت      ك الهواجد فاتَّ وقمُت اإىل الَرْ

ُروُق ك��امَل��ج��اِدِل  ُك���وٌم  َمقاح��يُد 

ٌة      َق�رَّ َوِه���َي  با  ال�صَّ دون  له  وب��ات 

رقيُق الِك�صاء  وم�صقوُل  حِل�اٌف 

كم������ا يطلب حامٌت من عب������ده اإيقاد النار 

:
)14(

�صياف لالأ

اأوق��������ْد ف������اإن ال��ل��ي�����������ل ل���ي���ٌل َق����رُّ

ُّ وال����ري����ُح، ي���ا م���وق���ُد، ري����ٌح ����رشِ

ع�������ص���ى ي���������رى ن��������اَرك َم�����ن مي���رُّ

ُح�����رُّ ف���اأن���ت  ���ص��ي��ف��ًا  ج��ل��ب��َت  اإْن 

مر مبالغة حمم������ودة من حامٍت،  وهذا الأ

لكن������ه طبٌع نبيٌل يرق������ى اإىل املثالية املتكاملة 

التي حر�س اجلاهلي������ون على متّثلها، مراراً 

و�صع للفخر  وتك������راراً، والتي كانت امليدان الأ

بنبل القبيلة، ور�صم طريق النبل اأمام النا�س. 

:
)15(

يقول ح�صاُن بن ثابٍت مفتخراً بقومه

واأحم�لْت       ال�صماء  اآف��اُق  اغ��رَّ  اإذا 

ما هَّ ُم�صَ ٍب  َع�صْ ث��وَب  عليها  ك��اأّن 

اد حول بيوتنا       ْبَت ُقدور ال�صَّ ح�صِ

ما يَّ �صُ ��ة  امَل��َح��لَّ يف  ُدْه�����م��ًا  قنابَل 

حى      لنا اجَلَفناُت الغرُّ يلمْعَن بال�صُّ

واأ�صياُفنا يقطْرَن من جندٍة دم�ا

اإن ح�صاَن بن ثابٍت، كما نالحظ، ل ير�صم 
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الكرم يف �صورة جمّردة منفردة، بل اإنه يقرنه 

حوال ال�صيئ������ة التي تغ�صى القوم جميعاً،  بالأ

من قحٍط وجدٍب، حيث ي�صبح الكرم مطلباً 

عزي������زاً اإّل َم������ن كان الكرم لدي������ه متاأ�ّصاًل، 

جياُل مع ال�صمري  بحيث غدا �ُصّنًة تتوارثها الأ

اجلمعي العام الذي توّرثه القبيلة.

وبعيداً عن م�صارب القبائل، يف الفيايف 

والقفار، جند ال�صعاليك، الذين اتخذوا من 

مكنة منفًى اختيارياً، نبذوا فيه بع�س  تلك الأ

الع������ادات القبلي������ة ال�صائ������دة، ماعدا اجلود 

مثال يف  أروع الأ والك������رم، اإذ لطاملا �رصب������وا ا

احل������ّث على الكرم، بو�صف������ه قيمة اأخالقية 

عليا، يق������ول عمي������د ال�صعاليك ع������روة بن 

:
)16(

الورد

اإن���اِئ���َي ���رِشَك�����ٌة      واإين ام����روؤٌ ع���ايِف 

واِح��ُد اإناِئ��َك  عاِف�ي  ام��روؤٌ  واأن��َت 

ى       تر واأْن  �صِمْنَت  اأْن  مني  اأت��ه��زاأ   

بوجهي �صحوَب احلّق واحلقُّ جاِهُد

كثي�رٍة       ج�صوٍم  يف  ج�صمي  ُم  اأَق�صِّ

واأح�����ص��و َق���راَح امل���اء وامل��������اُء ب��ارُد

لقد ر�ص������م لنا عروة �ص������ورة جليلة لهذا 

ال�صعلوك الذي يطعم املعتفني، ويكتفي هو 

أ�صلوب  بجرع������ة ماٍء بارٍد، معتم������داً يف ذلك ا

احلوار، متخذاً لنف�صه �صديقاً راح يناظره يف 

أث������رة الكرم، لي�صل املرء بنف�صه اإىل اإجالل  ما

ه������ذا الرجل الذي يتمت������ع بالكرم وتعظيمه، 

واإىل احتقار ذاك الرجل الذي ي�صتاأثر بالزاد 

خرين وتاأنيبه. من دون الآ

وقريٌب م������ن هذا ما جنده لدى قي�س بن 

عا�صم ال������ذي ل ي�صت�صيغ الطع������ام اإل حني 

يكون هنالك َمن ي�صاركه فيه، يقول خماطباً 

:
)17(

زوجه

ه        ي ل اد فالتم�ص اإذا ما �صنعِت الزَّ

اآك��َل��ه وح��دي اأك��ي��اًل ف���اإين ل�صُت 

كم������ا اأن من �رصوط الكرم، التي ل ميكن 

اأن يتّم اإل بتحققها، ب�صا�صة الوجه والرتحيب 

:
)18(

بال�صيف. يقول عروة بن الورد

مالٍك       اأمَّ  يا  املعرتَّ  ��ارَق  ال��طَّ �صلي 

اإذا ما اأتاين بني ِقدري وجَمَزري

ى       الِق�ر اأّول  اإن��ه  وجهي؟  ِفُر  اأُي�صْ

ُمنَك�ري دون  له  معرويف  واأب��ذُل 

وطبيع������ي، اإذ ذاك، اأن يكون البخُل �ُصّبًة، 

والنف������ريُ منه اأح������َد اأهم م�صوؤولي������ات ال�صعر 

أ�صب������ح مو�صوعاً عري�صاً  اجلاهلي، بل لقد ا

لل������ّذم، يداأب اأ�رصاف القبيل������ة وعامتها على 

الفرار منه، با�صطناع املعروف والكرم. وقد 

كان لل�صع������ر دور كبري يف ت�صوير تلك املذّمة، 

وجعل البخل على هذه الدرجة من ال�صناعة، 

حتى اإن علقمة بن عالثة قد بكى حني هجاه 

:
)19(

ع�صى بقوله الأ
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م       تبيتون يف امل�صتى ِمالًء بطوُنك

وجاراتكم َغرثى يِبْتَ خمائ�صا

وقد ذك������ر اجلاحظ كثرياً ممن بكوا ملثل 

بة ذاُت  ، ومعروفٌة تل������ك ال�صُّ
)20(

هذا الق������ول

أُل�صقت ببني هالٍل  �ص������ارة البليغة، الت������ي ا الإ

أن�س بن ُمدرك  لبخ������ل فرٍد منهم، حت������ى اإن ا

قد ق�صى لبني ف������زارة عندما تنافروا، على 

ن كفة  الرغم م������ن نبل بني ه������الل، وذلك لأ

أن�س  البخ������ل كان������ت �ُصّبة ل عديل له������ا عند ا

:
)21(

لنت�صار ال�صعر فيها بني القبائل

لْت خزيًا هالُل بُن عامٍر       لقد َجلَّ

م��ادِر لحة  ب�صَ ُط����ّرًا  ع��ام�����ٍر  بني 

فٍّ لكم ال تذكروا الفخَر بعدها      فاأُ

امَلعا�رِش ����رشاُر  اأن��ت��م  ع��ام��ٍر،  بني 

ولعل البيئة ال�صحراوية التي عا�س فيها 

ثر الذي ل  العرب، هي التي ترك������ت هذا الأ

ينكر يف تكوين ال�صخ�صيات املرهفة الداعية 

أثر  اإىل مكارم الأخالق، كما كان لهذه البيئة ا

وا�ص������ح يف حمل ال�صع������ر اجلاهلي لواء بعث 

الف�صائل ونبذ الرذائل.

أين������ا ح������ثَّ ال�صعر عل������ى الكرم  لق������د را

وال�صجاعة، كما نرى الدعوة اإىل التمثل بقيم 

اأخالقية اأخرى ل تقّل عن الكرم وال�صجاعة 

نف������ة والذود عن  ب������اء واحِللْم والأ أناً، كالإ �صا

احليا�������س والوف������اء، والتي كان������ت جمتمعة 

حتت لواء امل������روءة التي ب�صط������ت �صيطرتها 

على اأغرا�س ال�صع������ر اجلاهلي، فهذا دريد 

ّمة يُجلّي امل������روءة يف اإغاثة امللهوف  بُن ال�صِّ

واملب������ادرة اإىل النج������دة والوق������وف يف وجه 

خطار التي تهدد القبيلة ويف احِللم و�ّصعة  الأ

:
)22(

أي�صاً در ا ال�صّ

�ي       اأع���������اذُل اإمن������ا اأف����ن����ى ���ص��ب��اب����������

امُلنادي اإىل  يخ  ال�رشّ يف  ركوبي 

ي       حلم� القوم  ِحلم  بعد  ويبقى 

زادي ال��ق��������وم  زاد  قب�ل  وي��ف��ن��ى 

أ�صه  ويرف������ع بَ�صامة بُن َح������َزٍن النه�صلي را

تيهاً باأجداده، الذين تركوا له �صرية حممودة 

:
)23(

نبيلة، يف الفرو�صية واملروءة

اأوائ��َل�����ه��م اأف��ن��ى  م��ع�����رٍش  مل��ن  اإين 

املحامونا اأي��ن  اأال  الُكماة:  قيُل 

وا       ا واحٌد فدَع لف ِمنَّ لو كان يف االأ

اإي��اه يعُنونا ف��ار���ٌص؟ خالهم  َم��ن 

وِد  ومل تك������ن ف�صيلة �صون الِعر�������س والذَّ

ع������ن املح������ارم باأقلَّ من مثيالته������ا من القيم 

الأخالقية التي متّثلها ال�ّصعر اجلاهلي ودعا 

اإليه������ا، فهذا عنرتة، وه������و يف اأق�صى حالت 

الغياب عن الوعي، من �رصب اخلمر، ي�صون 

ِعر�صه، ول ي�صمح باأن يُكلم اأو تخرتق حرمته، 

:
)24(

يقول 
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م����صتهِلٌك         ف��اإن��ن��ي  ���رشب��ُت  ف���اإذا 

م���ايل وِع��ر���ص��ي واف�����ٌر مل ُي��ك��ل��ِم

ُ عن ندًى        واإذا �صحوُت فما اأق�رشِّ

وتكّرمي �صمائلي  ع��ِل��م��ِت  وك��م��ا 

نفُة، هذه القيمة الأخالقية  كما تتمّثل الأ

الرفيعة، بجملة من الف�صائل، اأهمها: حتّمل 

عف اأمامها،  عاب، وعدُم ال�صَّ ال�صدائد وال�صِّ

ربُ عل������ى الُع�رص والفاق������ة. يقول حامت  وال�صّ

:
)25(

الّطائي

ني       �صتبقي اإذا الُع�رُش م�صّ واإين الأ

ب�صا�صَة نف�صي حني تبلى املنافُع

نفة لدى  أه������م مظاه������ر الأ كم������ا اأن من ا

ال�صع������راء اجلاهليني، الّتعف������ُف عن الغنائم 

، كما  ن الفار�������سَ احلقَّ عرا�������سُ عنها، لأ والإ

يرى عنرتة، هو َمن يذود عن قومه وع�صريته، 

وي�صّح������ي يف �صبيلهم������ا، ل َم������ن يبحث عن 

:
)26(

�صالب. يقول الغنائم والأ

مالٍك         يابنَة  اخل��ي��َل  �صاألِت  ه��الَّ 

تعل��مي مل  مب��ا  جاهلًة  كنِت  اإن 

ني        ِك َمن �صهد الوقيعة اأن يْخِرْ

اأغ�صى الوغى واأِعفُّ عند املغنم

ود عن  ب������ل اإن الدفاع عن القبيل������ة والذَّ

حيا�صها يغدوان لدى عنرتة اأهّم من الن�صب 

:
)27(

الرفيع. يقول

بًا       ام��روؤٌ من خري عب�ٍص من�صِ اإين 

ِل �صطري، واأحمي �صائري بامَلن�صِ

واإذا الكتيبة اأحجمْت وتالحظْت        

�����ِوِل ُم��ِع��مٍّ ُمْ ْل��ِف��ي�����ُت خي�رًا م��ن  اأُ

واإذا كان الع������رب اجلاهليون قد ُفطروا 

على حّب ال�صجاعة والقوة، فاإن ذلك مل يكن 

ليقوده������م اإىل اجلور وظل������م النا�س، حتى لو 

كان اجلائر �صديقاً مقّرباً، مما اأظهر لديهم 

قيمة اأخالقية اأخرى ه������ي العدل والبتعاد 

أيهم،  ، بح�صب را عن اجل������ور، فال�صجاع احلقُّ

هو َمن حتلّى بالع������دل قبل ال�صجاعة. يقول 

:
)28(

عامر بن الطفيل

ين          قاد ْلُف  اأمْل تعلمي اأين اإذا االإِ

لُف جائُر اإىل اجلور ال اأنقاُد واالإِ

كما مّثل الوفاءُ قيم������ًة اأخالقية عظمى 

ل������دى ال�صع������راء اجلاهلي������ني، وق�ص������ُة وفاء 

ال�ّصمواأل يعرفها القا�صي والّداين، ول باأ�س 

أَ  من ذكرها يف هذا املقام؛ فقد روي اأن امرا

القي�س، حني همَّ بالرحي������ل اإىل قي�رص ملك 

الروم طالب������اً منه ن�رصته ل�صرتداد ملكه من 

أ�صلحته عند  قومه بني كن������دة، اأودع دروعه وا

ال�ّصم������واأل، وملا مات ام������روؤ القي�س يف طريق 

أر�صل ملك كندة اإىل ال�ّصمواأل طالباً  عودت������ه، ا

أ�صلحته،  من������ه ت�صليمه دروع ام������رئ القي�س وا

فرف�������س ال�ّصمواأل ذلك، وبع������ث اإليه باأنه لن 
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ي�صلّمه������ا اإّل اإىل ورثة ام������رئ القي�س، فتوجه 

ن  ملك كندة اإىل ال�ّصم������واأل بع�صكره، فتح�صّ

ال�ّصم������واأل يف ح�صنه، فاأخ������ذ ملك كندة ابَن 

ال�ّصم������واأل رهينة، وهّدد بقتل������ه، اإن مل ي�صلّمه 

أ�صلحته،  ال�ّصم������واأل دروع ام������رئ القي�������س وا

فرف�س ال�ّصمواأل، فما كان من ملك كندة اإّل 

اأن قتل ابَن ال�ّصم������واأل، وبعد حنٍي جاء ورثة 

امرئ القي�������س، فدفع ال�ّصمواأل اإليهم الدروع 

:
)29(

�صلحة، وقال والأ

ين       اإ ال���ك���ن���ديِّ  ب��������اأدرع  وَف�����ْي�����ُت 

َوَف�����ْي�����ُت اأق����������واٌم  خ�����ان  م����ا  اإذا 

اخلاتة:

لقد مّثل ال�صعر اجلاهلي احلياة العربية 

يف جميع جوانبه������ا القيمية، واأخذت الفنون 

ال�صعري������ة، من مديح وهج������اء ورثاء وفخر، 

دوَر الدي������وان الذي تُ�صتودع في������ه كلُّ القيم 

خالقي������ة، يحثُّ على مكارمها، وينهى عن  الأ

�صافلها، ولئن كان بع�������س هذا ال�صعر لهياً 

نه �صورة م������ن �صور احلياة  عابث������اً، فذلك لأ

التي �صّوره������ا، فالهّم الرئي�س، لدى ال�صعراء 

اجلاهلي������ني، كان اإقام������َة مدين������ة الف�صائل، 

خالق������ي الكامل، من  ور�ص������َم لوح������ة املَثل الأ

�صجاع������ة وم������روءة وكرم...وغ������ري ذلك. وما 

عر�صناه من قيٍم اأخالقية ل ميّثل اإّل غي�صاً 

من في�سٍ من تلك القيم التي متّثلها ال�صعراء 

اجلاهليون وتغنَّوا به������ا ودَعوا اإليها، و�صدق 

ر�ص������ول ال �صلى ال عليه و�صلم حني قال: 

مّتم مكارم الأخالق(. )اإمنا بعثت لأ
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�صاد ثقافتنا العربية املعا�رصة، من������ذ �صبعينيات القرن الع�رصين املن�رصم، 

م�صطل������ح »الثقافة ال�صتهالكية«، خ�صو�صاً عند التعامل مع منتجات الثقافة 

اجلماهريية ال�صعبية احلديث������ة املتمثلة يف اأفالم ال�صينما، واأفالم التلفزيون، 

عالنات،  غ������اين ال�صائع������ة، والإ وق�ص�������س وروايات الت�صلي������ة واجلرمية، والأ

أ�ص�س هذا امل�صطلح نف�صه يف حياتنا الثقافية حتى  زي������اء.. و�صواها. وقد ا والأ

اأ�صبح من امل�صلمات التي ل تقبل اإعادًة اأو متحي�صاً، رغم اأن طوفان الثقافة 

اجلماهريية قد ت�صاعد وطفى عرب قنوات جديدة اأهمها الف�صائيات و�صبكة 

نظرية الثقافة اال�ستهالكية..

ما لها وما عليها

كاتب وناقد �صوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
د. �د. �أحمد غنامحمد غنام
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نرتنت، والواقع اإن هذا الت�صاعد الطاغي  الإ

الذي يدخل كل بيت وي�صهم يف ت�صكيل وعي 

النا�������س مب������ا يتطلب منا الت�ص������دي بطريقة 

اإيجابية تتجاوز جمرد النقد، والحتماء خلف 

م�صطلح »الثقافة ال�صتهالكية« للتن�صل من 

مهام املواجهة البناءة.

وقد لفت نظ������ري مقال للباحث الدكتور 

ث������ر وكتابة  �ص������الح ف�صل بعن������وان »كتابة الأ

أ�صكال التخيل( مييز فيه  احلياة« )يف كتابه ا

بني الثقافة العربية الرتاثية، التي اعتدنا على 

ا�صتالمها عرب املخطوطات املكتوبة من جهة، 

والكتابة ال�صوتية، وامل�صورة احلديثة املتمثلة 

ذاعة وال�صينما والتلفزيون من  يف و�صائ������ل الإ

خرية متثل عن�رصاً  جهة اأخ������رى، ويرى اأن الأ

حيوياً يف ثقافتن������ا العربية احلديثة لبد اأن 

نتعامل مع������ه باإيجابية ومو�صحاً ذلك بقوله: 

»يجب علين������ا اأن نعيد ت�صمي������م رفوفنا كي 

ن�صع �رصائ������ط الت�صجيل ال�صوت������ي واملرئي 

بجانب الكتب« )�س 141(، بل ذهب اإىل اأكرث 

من ذلك فدع������ا اإىل الهتمام برموز الثقافة 

ال�صعبية احلديثة واإدخالها يف مناهج تدري�س 

دب والفن، كي يجد �صالح جاهني مكانه  الأ

أنور عكا�صة  أ�صامة ا أو ا اإىل جانب ابن قزمان، ا

اإىل جانب اجلاحظ« )�س 143(.

والواقع اإن الدكتور �صالح ف�صل ي�صتمد 

نظرته اجلديدة اإىل الثقافة ال�صعبية من امليل 

أ يتبلور يف الثقافة الغربية  الوا�صع الذي ب������دا

املعا�������رصة اإىل التعامل باإيجابية مع منتجات 

الثقافة ال�صعبية متخذاً ا�صم النزعة الثقافية 

ال�صعبية، وهو عن������وان كتاب »ج. مكجوجن« 

ال�صادر ع������ن دار روتلج، وفيه يعرف املوؤلف 

النزع������ة باأنه������ا: »الفرتا�������س الفكري الذي 

و�صع������ه بع�س طلب������ة الثقاف������ة ال�صعبية باأن 

جتارب النا�س العاديني الرمزية وممار�صاتهم 

اأهم م������ن الناحية التحليلية وال�صيا�صية، مما 

أنه الثقافة الراقية«. يعتمد ر�صمياً على ا

وتنطلق ه������ذه النزعة من فهمها للثقافة 

أنها تعب������ري �صادق من �صوت  ال�صعبي������ة على ا

النا�س، ولي�صت مفرو�صة على وعي النا�س وفق 

موؤثرات خارجية. ويحتوي كتاب »مكجوجن« 

نها  عل������ى نقد وحتفظ جتاه ه������ذه النزعة لأ

تتحول عن������د التطبي������ق اإىل رعاية تخلو من 

احل�������س النقدي للثقافة ال�صعبية بدلً من اأن 

تك������ون ت�رصيحاً نقدياً لها، ب������ل اإنه ل يعدها 

نظرية متما�صك������ة وغايتها تربي������ر ما يفعله 

منتج������و الثقافة ال�صعبية باعتبارهم يقدمون 

ما يريده اجلمه������ور. ورغم اأهمية حتفظات 

مكجوجن فاإن لهذه النزعة الثقافية القدرة 

عل������ى اأن تلع������ب دوراً اإيجابي������اً يف احلد من 

تطرف الجتاهات النخبوية يف التعامل مع 



نظرية الثقافة ال�صتهالكية.. ما لها وما عليها

23� العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

الثقافة ال�صعبية، والتي ل تقوم اإل بال�صكوى 

منها ثم اإهمالها، لقد اآن لنا يف هذا الع�رص 

الغارق يف في�س ال�صورة وال�صوت اأن نلتفت 

اإىل م������ا يعنيه هذا الفي�������س من م�صتخدمي 

اأدوات الثقاف������ة الر�صينة الرا�صخة يف فهمه 

وتطويره باجتاهات اأكرث اإيجابية.

نظرية الثقافة اال�صتهالكية

 Mass( أبنا عل������ى ترجمة م�صطل������ح دا

Culture( بالثقاف������ة ال�صتهالكي������ة رغ������م 
أو  دق ترجمت������ه بالثقاف������ة اجلماعي������ة ا اأن الأ

 Mass نتاج الوا�صع الوا�صعة )ن�صب������ة اإىل الإ

Production(، ل������ذا �صن�صري عرب م�صطلح 
الثقافة ال�صتهالكية هنا اإىل نظرية الثقافة 

الوا�صع������ة التي بداأت تتبل������ور منذ ثالثينيات 

أربعيني������ات القرن الع�رصي������ن املن�رصم، مع  وا

عالم اجلماعية كال�صينما  انت�صار و�صائ������ل الإ

الثقاف������ة  اأمن������اط  اأول  وهم������ا  ذاع������ة،  والإ

ال�صتهالكية بعد ال�صحاف������ة ال�صعبية، وقد 

ارتبط تبلور ه������ذه النظرية مع منو اقت�صاد 

ال�ص������وق يف الع�������رص احلدي������ث، وا�صتخدام 

أملاني������ا الثالثيني������ات لو�صائ������ل  النازي������ة يف ا

أيديولوجيات  ع������الم النا�صئة يف تاأ�صي�������س ا الإ

يف كل جم������الت الثقافة والف������ن، وا�صتئ�صال 

يديولوجيات ال�صيا�صية واجلمالية البديلة  الأ

اإمكاني������ات ال�صيطرة املركزية  م�صتفيدة من 

على هذه الو�صائل وبث ما تريده اإىل ال�صكان 

�صئلة  على نطاق وا�صع، وهذه احلالة بلورت الأ

التي حاول������ت نظرية الثقاف������ة ال�صتهالكية 

جاب������ة عنها وه������ي تتعل������ق اأولً مب�صادر  الإ

الثقافة ال�صعبية ال�صتهالكية، وهل هي تعبري 

أم  تلقائي عن اهتمام������ات النا�س وجتاربهم، ا

أ�صكال  أنه������ا مفرو�صة عليهم من فوق كاأحد ا ا

ال�صيط������رة الجتماعية؟ وثانياً ما مدى تاأثري 

طرح الثقاف������ة على �صكل ب�صاعة يتحكم بها 

معيار الربحية والت�صويق، على قيم النوعية 

الفني������ة العالية ملنتج الفك������ر وما ميثله ذلك 

م������ن جتديد وحتد. وثالثاً اإثارة ال�صوؤال حول 

يديولوجي لهذه الثقافة، وهل هي  ال������دور الأ

تعبري عن الرغبة يف غر�������س قناعات معينة 

لدى النا�س؟

و�رصعان ما اتفق������ت الدرا�صات املكتوبة 

يف هذا املجال عل������ى تق�صيم اأمناط الثقافة 

املعا�رصة اإىل ثالثة ه������ي: الثقافة احلقيقية 

الراقية، ث������م الثقافة الفلكلورية النابعة على 

نح������و تلقائي م������ن ال�صعب، واأخ������رياً الثقافة 

ال�صتهالكي������ة التي حتتل موقع������اً و�صطاً بني 

النمطني. لق������د ا�صتقر يف ه������ذه الدرا�صات 

اأن ثقافة املجتم������ع ال�صابق يف ع�رص الثقافة 

ال�صتهالكي������ة، كانت متثل متا�ص������كاً ع�صوياً 

يلت������زم �صمن������ه النا�س مبنظوم������ة قيم متيز 
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ب������ني اأدب وف������ن النخب������ة 

والثقافة  جهة  من  املتميز 

من  النابع������ة  الفلكلوري������ة 

املجتم������ع من جهة  جذور 

باإمكان  اأخرى، ومل  يك������ن 

اإىل  تطم������ح  اأن  خ������رية  الأ

الثقافية  املكان������ة  احتالل 

تفق������د  اأن  دون  للنخب������ة 

احرتامه������ا، ولك������ن ه������ذه 

ال�صورة املنظمة املتما�صكة 

اهتزت يف الع�رص احلديث 

الثقافة  �ص������ادت  عندم������ا 

ال�صتهالكي������ة بدي������اًل عن 

النمطني ال�صابقني.

�ص������ل يف ه������ذه  اإن الأ

احلالة عل������ى امل�رصح الثقايف ميتد اإىل التغري 

أ�ص�������س املجتمع الزراعي  ال������ذي خ�صعت له ا

املتما�ص������ك ذو القي������م الروحي������ة املرتابطة، 

ال������ذي وف������رت في������ه املوؤ�ص�ص������ات الو�صيطة 

كالقرية والعائلة اإح�صا�ص������اً بالهوية النف�صية 

والجتماعية والأخالقية، ولكن ن�صوء اأمناط 

نت������اج ال�صناعي،  نت������اج الوا�صع ومكننة الإ الإ

وقيام املدن الكب������رية ذات الكثافة ال�صكانية 

أنتج ظاهرة ازدحام املجهول، حيث  العالي������ة ا

العزلة الفردية الت������ي جتعل كل فرد جزيرة 

أو املتجان�صة  موحدة فاقداً العالقات الدالة ا

أو العلم يف وقف  اأخالقياً، و مل تنجح املدينة ا

التدهور الأخالقي الناجم عن انهيار املجتمع 

الزراعي، ووفق ه������ذا الفهم مل�صدر الثقافة 

ال�صتهالكي������ة ت�صب������ح هذه الثقاف������ة البديل 

فراد يف  الزائف عن الأخالقيات الزائلة، فالأ

غياب املنظمات الو�صيطة ي�صبحون �صحية 

عالم ال�صتهالكية  �صهل������ة، ت�صتغلها اأجهزة الإ

والثقافة ال�صعبية.
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أب������رز م������ا نفر دعاة نظري������ة الثقافة  اإن ا

ال�صتهالكي������ة منها هو دخ������ول عن�رص الربح 

املادي يف �صلب املعادلة الثقافية، فاإذا مل يحقق 

املنتج الثقايف ربحاً مادياً تعذر اإنتاجه، وقد 

أنه مل يعد هنالك  لحظ بع�س دعاة النظرية ا

فرق جوهري بني املنتجات املادية والثقافية، 

فالم، وامل�صكلة  بني اإنتاج ال�صيارات واإنتاج الأ

نت������اج التجميعي الوا�صع ل ميكن  اأن منط الإ

ح�صب هذه النظرية اأن ينجح يف حالة الفن، 

بداع،  ب�صب������ب التعقيد اجلم������ايل للف������ن والإ

ولوجود عنا�رص التجريب والتحدي الفكري 

والعبقرية الفردي������ة يف �صلبه، ولقد متحور 

نقد هذه النظرية للثقافة ال�صتهالكية على 

أ�ص�س هي: ثالثة ا

أنه������ا ت�صتهل������ك وقتاً وطاق������ة يف�صل  - ا

تكري�صها مل�صاغل اأكرث فائدة يف ت�صكيل وعي 

الفرد.

- اإن له������ا تاأثرياً �صاراً عل������ى جمهورها 

نه������ا جتعله �صلبياً �صعيفاً، وعر�صة للتحكم  لأ

به وا�صتغالله.

- اإن ه������ذه الثقاف������ة اخلفيف������ة تط������رد 

الثقافة اجلي������دة املتمثلة يف الثقافة الراقية 

والفلكلورية. 

اإعادة النظر

لقد لحظن������ا اأن خطوط نظرية الثقافة 

أدبياتنا  ال�صتهالكي������ة ماألوفة ومتداول������ة يف ا

العربية، بل اإنه������ا اأ�صبحت من الثوابت التي 

جتع������ل املرء يرتدد يف اإع������الن اإعجابه باأحد 

منتجات الثقافة ال�صعبية املعا�رصة، والواقع 

اأن حتفظ النظرية على الفي�س املبتذل من 

الثقافة ال�صتهالكية املعا�رصة، مربر ومفهوم، 

ولكن دور ه������ذه الثقاف������ة املتزايد يف حياتا 

اليومية، ويف ت�صكي������ل وعي اأجيالنا اجلديد 

دانة نوعاً من تربير الك�صل  يجعل الكتفاء بالإ

يف مواجهتها، واإنكار ملا ميكن اأن ينجم عنها 

من اإيجابيات.

خريي������ن  لق������د تبل������ورت يف العقدي������ن الأ

أ�ص�������س نظرية الثقافة  اإع������ادة نظر كبرية يف ا

ال�صتهالكي������ة،  وجنملها هن������ا اعتماداً على 

كتاب دومنيك �صرتناتي »مقدمة يف نظريات 

الثقاف������ة ال�صعبي������ة« ال������ذي �ص������در يف العام 

ول موؤداه اأن نظرية الثقافة  1995. والنقد الأ

ال�صتهالكية نظرية نخبوية، وعادة ما حت�رص 

النخبة امل�رصوعي������ة يف وجهة نظرها معتربة 

اأن املفاهي������م امل�صتمدة م������ن قيمها اجلمالية 

والذوقي������ة هي وحده������ا ال�صحيحة، كما اأن 

النخب������ة تفتق������ر اإىل املنظ������ور الجتماعي، 

ومتي������ل اإىل التعامل م������ع امل�صكلة من خالل 
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التقلي������ل من اأهمية اجلمه������ور الوا�صع الذي 

نه ل ي�صاطرها  ي�صتهلك الثقاف������ة ال�صعبية لأ

افرتا�صاته������ا ومنطلقاته������ا اجلمالي������ة، وكل 

هذا يجع������ل النخبة ميال������ة اإىل اإهمال �صعة 

الثقافة ال�صعبية، والتوت������رات، والتناق�صات 

أنها كتلة  الكامنة داخلها بل تنظر اإليها على ا

متجان�صة مرفو�صة دون متييز، ولكن النظر 

النقدي املحايد ميكن اأن يك�صف داخل هذه 

الثقاف������ة تنوع������اً واختالف������اً ل يت�صحان اإل 

�صلي، وتربز  باإعادة تقوميها خارج �صياقها الأ

نتيجة لذل������ك نقطتان جوهريت������ان يف هذا 

املجال هما:

نها  الثقاف������ة ال�صعبي������ة متنوع������ة لأ  -

مفتوحة اأمام ا�صتخدامات وتاأويالت خمتلفة 

تقوم بها جماع������ات عديدة يف املجتمع عدا 

النخبة منهم.

لبد من النظر اإىل الثقافة ال�صعبية   -

باعتباره������ا تت�صم������ن جمموع������ة متنوعة من 

والتمثيالت  وال�ص������ور  والن�صو�س  جنا�س  الأ

اخلا�صة به������ا والتي ت�صتح������ق اإر�صاء معايري 

جديدة للتعامل معها.

واأما اتهام الثقافة ال�صعبية باأنها منطية 

أ�صكال معياري������ة معروفة �صلفاً،  تعتمد على ا

فهو م������ا مييز ثقافة النخبة، فال تكاد توجد 

ثقاف������ة دون �صكل معي������اري م�صبق تعمل تلك 

أنن������ا ميكننا اأن  الثقاف������ة م������ن خالله، كم������ا ا

أ�صكال الثقافة ال�صعبية دون اأن  نتذوق بع�س ا

ن�صطر اإىل قبولها جملة وتف�صيال، اإذ ميكن 

تذوق اأجزاء منتخبة منها واإهمال ما عداها، 

وهو ما ت�صد الطري������ق اأمامه نظرية الثقافة 

ال�صتهالكية.

نقد نظرية الثقافة ال�صعبية

يرى دعاة اإعادة النظر يف هذه النظرية 

اأن ما ا�صتقر يف منطلقات الثقافة املعا�رصة 

�صلوب اأمران يتقرران  هو اعتبار الذوق، والأ

اجتماعياً وثقافياً بطريقة ن�صبية، ويجب اأن 

ين�ص������ب الهتمام على درا�ص������ة �صلطة و�صع 

�صل������وب وفر�صهما من قبل  أ�ص�س الذوق والأ ا

أ�ص�س  فئة اجتماعية معينة بدلً من البحث عن ا

حكام اجلمالية.  مو�صوعي������ة �صاكنة تدعم الأ

والنقط������ة الثانية التي ت�صج������ل على نظرية 

الثقافة ال�صتهالكية وتتفرع من اتهامها باأنها 

أنها نكو�صية حتمل ت�صوراً  نظرية نخبوية، وا

مثالي������اً رومانتيكياً عن املا�صي، وت�صوده نربة 

احلزن والبتئا�س ملا حدث من تهدمي لثقافة 

املا�صي على ي������د الثقافة ال�صعبية املعا�رصة، 

والواق������ع اإن احتفاء النظري������ة باملا�صي نابع 

م������ن نكو�س عاطفي اأكرث من������ه واقعاً عقلياً، 

فهي تهمل مث������اًل امل�صتويات العالية وانت�صار 

القراءة والكتابة الت������ي تعطي ق�صب ال�صبق 
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للمجتمع������ات احلديث������ة، واأما النظ������رة اإىل 

املا�ص������ي باعتب������اره الع�رص الذهب������ي فاإنها 

تبقى ن�صبية تتفاوت تاريخياً وجغرافياً، كما 

أن التدهور املزع������وم يف الثقافة غري حمدد  ا

أ مع ن�صوء ال�صوق التجارية  بو�ص������وح، فهل بدا

عالم  أم مع ن�صوء و�صائل الإ للثقافة ال�صعبية، ا

اجلماعية؟.. وهل يع������د ازدياد قدرة النا�س 

أو م�صاهدة  أو التلفزيون ا على امتالك املذياع ا

ال�صينما عالمة على الدهور؟.. اإن مثل هذه 

�صئل������ة ت�صري اإىل غي������اب احل�س التاريخي.  الأ

والعجز عن فهم التغري الجتماعي والثقايف، 

بل لحظ بع�س منتقدي النظرية اأن رف�صها 

للثقافة ال�صعبية ناب������ع يف كثري من احلالت 

من تهديد هذه الثقافة وما يرتتب عليها من 

دور ري������ادي تنويري، فالثقافة ال�صعبية تهدد 

نها ت�ص������ل النا�س دون  الهيكلي������ة القدمية لأ

حاجة ملعونة من النق������اد واملفكرين، كما اأن 

تعريفاتهم للمتعة الفنية ل تنطبق عليها.

أل������ة �صبابية  ويف هذا ال�صي������اق تثار م�صا

احلد الفا�صل بني الثقافة ال�صعبية والثقافة 

نه لي�س حداً وا�صح������اً ثابتاً، لقد  الراقي������ة لأ

نكليزي البارز ليفز ال�صينما  رف�س الناقد الإ

ك�صكل فني جاد، ولك������ن الكثري من منتقدي 

الثقافة ال�صعبية مث������ل مادونالد قبلوا بع�س 

أيزن�صتني بو�صفها  من������اذج ال�صينما كاأف������الم ا

أما اجلاز الذي رف�صته مدر�صة  فن������اً راقياً، وا

أ�صكال الثقافة  فرانكف������ورت باعتباره اأح������د ا

ال�صتهالكية، فق������د مت قبوله فيما بعد كفن 

فالم  معتم������د، وكذل������ك احل������ال بالن�صب������ة لأ

هت�صكوك. اإن هذه التط������ورات ت�صري اإىل اأن 

التميي������ز بني الثقافتني لبد واأن ياأخذ بنظر 

العتب������ار العالقات ال�صلطوي������ة املتغرية بني 

اجلماعات التي ت�صع قيود الذوق.

والعرتا�س الثالث ياأتي من عدم توفرها 

عل������ى فهم كاف ل������دور املتلق������ي يف الثقافة 

ال�صعبي������ة، وهنالك درا�صات كث������رية حاولت 

اأن حتل������ل فهم نظرية الثقاف������ة ال�صتهالكية 

للمتلقي نذكر منها اثنتني:

مفاهي������م  تعتم������د  وىل:  الأ الدرا�ص������ة   -

النقد الن�صوي احلدي������ث يف اأوروبة، و�صعها 

مودل�صكي عن املدخ������ل الن�صوي اإىل الثقافة 

الوا�صع������ة، ون�������رصت �صم������ن كت������اب »رق������ي 

النظرية/ و�صاعة الثقافة«، ويرى مودل�صكي 

اأن دعاة نظرية الثقافة ال�صتهالكية مييلون 

اإىل تاأنيث الثقاف������ة ال�صعبية وتذكري الثقافة 

الراقية، فهم يعزون للثقافة الوا�صعة �صفات 

نوثة من الناحي������ة الثقافية مثل  م�صاوي������ة لالأ

ويقابلونها  والعاطفية،  وال�صلبية  ال�صتهالك 

بخوا�������س ترتبط بالذك������ورة يعزونها للثقافة 

نتاج والن�ص������اط والفكر، اأي  الراقي������ة مثل الإ
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اإنهم يرون اأن �صلطة الرجال يف التمييز بني 

الثقاف������ة ال�صعبية والثقاف������ة الراقية، ويرى 

مودل�صكي اأن اأهم اأخط������ار الثقافة ال�صعبية 

أنها ميكن اأن توؤنث جمهورها  بالن�صبة لهوؤلء ا

م�صتخدم������ني لغة يف و�ص������ف عالقة املتلقي 

بتلك الثقافة، م�صتقة من العالقة بني الرجل 

غ������راء والتغلب على اجلمهور  أة مثل الإ واملرا

�صلب������ي و�صعيف من خ������الل اخليال اجلامح 

والرومان�صية والهروب.

- والدرا�صة الثانية التي حاولت اأن حتلل 

فهم نظرية الثقافة ال�صتهالكية للمتلقي هي 

كت������اب اإجن »م�صاهدة دال�������س«، حيث بذلك 

أيديولوجي������ات م�صاهدي  حماول������ة لدرا�ص������ة ا

أ�صباب  م�صل�صل دال�س الذائع ال�صيت لتف�صري ا

م�صاهدتهم وتقوميهم له، ولحظ الباحث اأن 

أو �صخروا  اأولئك الذين نف������روا من امل�صل�صل ا

منه عربوا عن مواقفهم بثقة تامة، بينما بدا 

أولئك الذين اأعجبهم امل�صل�صل اأقل ثقة بالنف�س  ا

أ�صار اإىل  عن������د تعليل موقفه������م، فبع�صه������م ا

يجابي������ة التي يكر�صها امل�صل�صل مثل  القيم الإ

ر�صالت������ه يف اأن املال ل ي�صنع ال�صعادة، بينما 

آخ������رون معتذرين وخجلني م������ن ا�صتمتاعهم  ا

بنتاج �صحل وا�صتهالكي، ولحظ البحث اأن 

املوقفني ينطلقان من نظرت������ني اإىل الثقافة 

ول ينطلق بعك�س راأي اأ�صحاب  ال�صعبي������ة، الأ

نظرية الثقاف������ة ال�صتهالكي������ة، وهي نظرة 

متجذرة اجتماعياً مما يوفر الثقة لدعاتها، 

واأما الثاين فهو موقف دعاة النزعة الثقافية 

أ قبول خمتلف  ال�صعبي������ة التي ت�صتند اإىل مبدا

ذواق الثقافية واح������رتام ما يحبه  أن������واع الأ ا

النا�س.

وت�صري الدرا�صت������ان املذكورتان اأعاله اإىل 

اأن جمهور الثقاف������ة ال�صعبية لي�س متجان�صاً 

ول �صلبياً، بل هو متمايز اجتماعياً وثقافياً، 

وقد ت�صكل ذوقه وفق �رصط اجتماعي حمدد، 

قرار باأن  ويرى دعاة اإعادة النظر اأن علينا الإ

جمهور الثقاف������ة ال�صعبية اأكرث حيوية وقدرة 

عل������ى التمييز مما كنا نظن. وقد تثري اإعادة 

النظر يف نظرية الثقافة ال�صتهالكية ردوداً 

م�صادة فتكون بذلك منطلقاً جلدل مطلوب 

يف وقتنا الراهن حول ثقافة �صملت كل مرافق 

حياتنا وتخللتها، ولكن املهم هو البتعاد عن 

املوقف ال�صلبي املطمئن اإىل قناعاته املغلقة 

يف التعامل مع ثقافة نتنف�صها كل يوم.

¥µ
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عالم يوم 2007/12/4 �صدمة كبرية لكل  رمبا �صكل خرب تناقلته و�صائل الإ

ن�صان يف اأح�صن  من يعت������ز باأنه ممن قال فيهم ال عز وجل »لق������د خلقنا الإ

أ�صفل �صافلني. اإل الذين..«،  يات الالحقة »ثم رددن������اه ا تق������ومي« ثم يتجاوز الآ

أدم«.. قال اخلرب: »يف جتارب  قاف������زا مثاًل اإىل قوله تع������اىل »ولقد كرمنا بني ا

اأجراها علم������اء يابانيون، ا�صتطاع عدد من حيوان������ات ال�صامبانزي ال�صغرية 

التغلب على طالب جامعات يف اختبارات للذاكرة الفوتوغرافية بفارق كبري. 

أرقام على �صا�صة كومبيوتر والتمكن من معرفة  وت�صمن������ت املهام تذكر مواقع ا

م�ستجدات التحكم الذاتي 

واخلارجي بامللكات الفكرية

اأديب وناقد �صوري

العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�ص.

❁
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❁
د. خري الدين عبد الرحمند. خري الدين عبد الرحمن
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ترتي������ب ظهوره������ا يف �صكل �صحي������ح. وت�صري 

الدرا�صة اإىل اأن الب�������رص ميلكون قدرات اأقل 

مما كان������وا يظنون بالن�صبة اإىل اأقرب خملوق 

لهم. وقال تت�صورو مات�صوزاوا، كبري الباحثني 

يف جامع������ة كيوتو الياباني������ة: )مل يتوقع اأحد 

أداوؤه  اأن �صامبان������زي يف اخلام�صة من عمره، ا

اأف�صل من الب�رص يف اختبارات الذاكرة( وقد 

اأجرى الدكتور مات�صوزاوا وزمالوؤه مناف�صات 

أزواج من حيوان������ات ال�صامبانزي  بني ثالثة ا

ال�صغ������رية واأمهاتهم �صد طالب جامعيني يف 

اختبار ذاكرة يت�صمن اأرقاماً. وقبل املناف�صات 

مت تعلي������م ال�صامبانزي العد م������ن واحد اإىل 

ت�صعة. وخالل الختبارات مت تقدمي مهمات 

أرقام خمتلفة ترتاوح بني الواحد  ظهرت فيها ا

والت�صعة على �صا�صة مل�س. ومن ثم ا�صتبدلت 

رقام الت������ي ظهرت على ال�صا�صة مبربعات  الأ

خالية، ليطلب من املتتاف�صني تذكر اأين ظهر 

رقم ما على ال�صا�صة قبل اختفائه، ثم ال�صغط 

عل������ى موقعه. واكت�صف بع������د الختبارات اأن 

�رصع.  رد فع������ل ال�صامبانزي ال�صغ������ري كان الأ

رقام  وقد تالعب الباحثون بتوقيت ظهور الأ

على ال�صا�صة ملقارنة الذاكرة التي تعمل لدى 

أبلى مرة  الب�رص بنظريتها لدى ال�صامبانزي. وا

ثانية ال�صامبانزي ب������الء اأف�صل من الطالب 

رقام  يف ال�رصع������ة والدقة عندم������ا ظهرت الأ

ف�صل امل�صجل هو  لفرتات وجيزة. والوقت الأ

210 ميللي م������ن الثانية، و�صجله �صامبانزي، 

أنه ل ميكن  وهو وق������ت ق�صري للغاية لدرجة ا

روؤيت������ه باحلرك������ة الطبيعية للع������ني الب�رصية 

اعترب العلم������اء هذه النتائج دلي������اًل على اأن 

ل������دى ال�صامبانزي ال�صغ������ري يف العمر ذاكرة 

فوتوغرافية متكنه من تذكر اأي م�صهد ب�رصي 

مركب خالل طرفة عني. وهذا موجود لدى 

طفال لكنه يتقل�س مع تقدم العمر. الأ

التق������ت عدة كتب مع ما ذهب اإليه كتاب 

ما�صرتيبيريي؛  لداري������و  املاكيافيلي«  »الذكاء 

أ�صتاذه  الذي ن�صج على منوال ما جاء يف كتاب ا

»�صيا�صات ال�صيمبانزي« لفران�س دي وال عن 

حتالف������ات �صيا�صية عميقة متّيز ال�رصاع بني 

اأفراد جمتمع ال�صمبان������زي متتزج بالرغبات 

اجلن�صية وال�صلطوية، متاماً تقريباً كما يجري 

بني الب�رص. حياة ه������وؤلء القرود تت�صمن كل 

املوؤامرات واملناورات والنقالبات التحالفية 

أنه  ن�صان، اإىل درجة ا املوجودة يف جمتم������ع الإ

ميك������ن معه������ا ب�صهولة ن�صي������ان اأن امل�صاركني 

لي�ص������وا  ال�صيا�صي������ة  ال�رصاع������ات  ه������ذه  يف 

دراك  ب�رصاً. �صدد ما�صرتيبي������ريي على اأن الإ

الجتماع������ي هو مفتاح النج������اح ال�صتثنائي 

للجن�س الب�������رصي. لكنه ل يختلف ب�صيء عن 

على يف جمال ال�صيا�صة  اإدراك الثديي������ات الأ
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والتحالف������ات. فالب�رص والقرود ينجحون عرب 

�صمان م�صتقبلهم -وم�صتقبل عائالتهم-، من 

يثار  خالل املناورات ال�صيا�صية. وبالتايل، الإ

خرين على ال������ذات( وال�صلوك  )تف�صي������ل الآ

الجتماعي احلميد ل فائدة منهما اإل حني 

يفوق مردودهما ال�صتثمار الذي و�صع فيهما، 

برغم اأن ما�صرتيبيريي يعتقد اأن الب�رص طّوروا 

موؤخراً توجه������ات اجتماعية حميدة. ت�صدم 

ق������ارئ الكتاب مفاجاأة ك������ربى هي اأن جمتمع 

الغوري������ال اأكرث تطوراً اجتماعياً مبا ل يقا�س 

من املجتمعات الب�رصي������ة. فمعدل الت�صامن 

�������رصي واجلماعي فيها مرتفع، العدوانية،  الأ

وبالت������ايل احلروب، فيه������ا منخف�صة للغاية. 

ال�صيا�صة �صب������ه معدومة يف جمتمع الغوريال، 

ومعها قرينها ال�رصاع عل������ى ال�صلطة.. لقد 

مريكي ادوارد بن خم�صاً و�صتني  فك العامل الأ

زواج احلام�صية يف الكود الوراثي  ألفاً من الأ ا

ن�صان نياندرتال، اآخر حلقة انقر�صت قبل  لإ

ثماني������ة وع�رصي������ن األف �صنة م������ن اأ�صل نحو 

ر�صية،  ع�رص اإن�صانيات عا�صت على الكرة الأ

ون�رص اأبحاثه يف جملة الطبيعة والعلم. وفك 

�صفينت������ي بينتو من معه������د ماك�س بالنك يف 

أملاني������ا ثالثة ماليني زوج  ليبزيغ يف �رصقي ا

ن�صان  حم�س نووي للك������ود الوراثي لذلك الإ

املنقر�س، وم�صى لفك باقي الثالثة مليارات 

زوج ليكتم������ل فك اإن�صان نياندرتال، وركز مع 

علم������اء اآخرين على مقارن������ة �صال�صل اأزواج 

احلم�������س الن������ووي للكود الوراث������ي لكل من 

ن�صان  ن�ص������ان املعا�������رص والإ ال�صمبان������زي والإ

املنقر�س الذي عرث على بقايا عظام فردين 

من������ه يف كهف فينديا Vindija يف كرواتيا، 

ويف كهف اآخر بوادي نهر نياندر قرب مدينة 

ملانية. بينت نتيجة املقارنة اأن  د�صلدورف الأ

ن�صان وال�صمبانزي ل تتجاوز  الف������روق بني الإ

الواح������د يف املئة. اأكرث من هذا، قدم جريمي 

ناربي اأدلة �صديدة الو�صوح يف كتابه املعنون 

 على اأن الذكاء لي�س 
)1(

»الذكاء يف الطبيعة«

ن�ص������ان، بل لدى  امتي������ازاً ب�رصي������اً يحتكره الإ

البكرتي������ا والنباتات واحليوانات و�صواها من 

خملوقات غري اآدمية م������ن الذكاء ما ميكنها 

أنف�صه������ا وحتديد م�صريها. كما  من حماية ا

قدم عر�صاً مف�ص������اًل لدرا�صة انرثوبولوجية 

آ�صيا عن مظاهر  معمق������ة ملفاهيم يف �������رصق ا

جابة على �صوؤال  ال�صلوك الذك������ي لت�صهيل الإ

جوهري هو كيف ميكن للب�رص تطوير طريقة 

حي������اة اأكرث تعقاًل واأكرث قابلي������ة لال�صتمرار، 

ن�صان اأن ي�صبح اأكرث ذكاء. وكيف ميكن لالإ

هل من �صبيل اإىل تنمية الذكاء الب�رصي؟

تبنى الفيل�ص������وف الفرن�صي مي�صيل فوكو 

أثر فني يج������ب العتناء به  القول ب������اأن اأهم ا
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أه������م مو�صع يج������ب اأن نطبق فيه  وا

أنف�صنا وحياتنا  قيماً جمالية ه������ي ا

أ�صمى  ال�صخ�صية، وما دام الفكر هو ا

ن�صان، فم������ن الطبيعي  م������ا مييز الإ

اأن يكون تطوي������ر وحت�صني قدرات 

أولويات الب�رص. التفكري اأهم ا

ولكن هل ثبت علمياً وواقعياً اأن 

التحكم بهذه القدرات متاح؟ نعر�س 

منوذج������ا احلالة التي كت������ب عنها 

املتخ�ص�س يف  امل�صع������ودي،  حممد 

احلديثة  الرتبوية  ال�صرتاتيجي������ات 

يف موؤ�ص�ص������ة وا�صنطن لال�صت�صارات 

الرتبوي������ة، وهي حال������ة خبري العقل 

امل�صهور  الربيطاين  الذاكرة  أ�صتاذ  وا

أ بوزان  طوين بوزان Tony Buzan. لقد بدا

طالباً يف املرحلة الثانوية وتقدم لمتحاناتها، 

فكان������ت اإجاباته املثرية تلف������ت اأنظار جميع 

معلمي مدر�صته، لرتتيبه الدقيق، ومنهجيته 

�صماء واملراجع  املتناهية يف اإجابات معززة بالأ

أرقام ال�صفحات حتى الهوام�س.  وتواريخها وا

وهك������ذا ت������ردد ا�صم������ه يف غرف������ة املعلمني 

دارة بده�ص������ة مفعم������ة بال�ص������ك والريبة  والإ

أم اإنها  حول اإجاباته، هل هي م������ن ذاكرته، ا

ظاهرة غ�س المتحانات؟ وعندما ا�صتدعي 

�صات������ذة لتو�صيح  أم������ام جلنة من الأ للمث������ول ا

جابات من عقلي. وراح  مر رد قائ������اًل: الإ الأ

أ�صلوبه يف املذاكرة  طوين بوزان ي�رصح ملعلميه ا

 Mind ال������ذي يعتمد على خرائ������ط العقل

Maps. و�رصع������ان ما اأ�صبح ب������وزان مرجعاً 
ت اأخباره الكتب  لزمالئه يف التفوق وقد مالأ

احلديثة عن التفكري والتطوير. و�صع طوين 

مية العقلي������ة، و�صار رئي�صاً  بوزان مفهوم الأ

لع������اب الذهني������ة وبطولة العامل  وملبي������اد الأ لأ

للذاكرة، وزادت موؤلفاته عن 82كتاباً تبحث 

يف تطوي������ر العقل والذاكرة والتعلم، ترجمت 

اإىل30 لغة ويتم تداولها يف اأكرث من مئة دولة 

أملع املحا�رصين يف  يف الع������امل. كما اأ�صبح من ا
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لعدة حكومات وموؤ�ص�صات  العامل، وم�صت�صاراً 

دولي������ة، و�صاح������ب ال�صل�صل������ة التلفزيوني������ة 

ا�صتخ������دم عقلك )Use Your Head( يف 

قناة BBC، بعدما اأبدع اخلرائط الذهنية، 

دراكية  اأهم تقنية ثورية لتح�صني املهارات الإ

وال������ذكاء والذاكرة ومهارات التفكري،.. وهي 

تقني������ة ت�صويرية تتعامل م������ع الدماغ ح�صب 

بيولوجية عمل������ه، وت�صاع������ده بتوفري اأف�صل 

ن�صان الذهنية،  ال�صبل ل�صتخدام م������وارد الإ

أ�صلوب عمل الدماغ على ورقة بي�صاء  وتعك�س ا

�صغرية وانت�رص ا�صتثم������ار اخلريطة الذهنية 

يف املج������الت التعليمية يف تلخي�س الدرو�س 

اأو حف������ظ ن�������س اأو قطع������ة اأو يف التخطيط 

هداف وح������ل امل�صكالت وتوليد  وحتدي������د الأ

ف������كار اجلديدة بطريق������ة م�صوقة، وباتت  الأ

مطلباً وحاًل ا�صرتاتيجيا مل�صكالت املقررات 

الدرا�صية وطرق التدري�س واحلفظ وتطوير 

الذاك������رة ب�صفة عامة.. كت������ب طوين بوزان 

قائاًل: »مع اأنك تق�صي ما يقارب من 1000 

اإىل10.000 �صاع������ة تتعل������م التاريخ واللغات 

دب والريا�صي������ات واجلغرافي������ا والعلوم  والأ

ال�صيا�صية، فاإنك مهما كان عمرك، مل مت�س 

اإل �صاع������ات قليلة يف تعل������م مهارات التفكري 

بداعي والرتكي������ز والرتقاء بالذاكرة وفن  الإ

أه، وحتفظه والعالقة  الت�صال، وفهم ما تقرا

ب������ني عمل الدم������اغ واإبداع الب�������رص«. ال�صبب 

أننا ل نركز �ص������وى يف القراءة  بب�صاط������ة هو ا

أ�صئلة عديدة  والكتابة يف تعليمنا، وهنا تربز ا

�صلوب  اأهمها: هل الكتابة والق������راءة هما الأ

الوحي������د للتعل������م والتعلي������م؟ ه������ل ت�صتطيع 

جابة  مدخالت وخمرجات التعليم ال�صائدة الإ

 
)2(

على هذا ال�صوؤال منطقياً وتطبيقياً؟

لقد تعددت الربامج والتقانات التعليمية 

الثورية التي كانت له������ا نتائج مذهلة اأقرب 

عجاز. ن�صري مث������اًل اإىل ابتكار تربوي  اإىل الإ

وعلمي ماليزي انطلق من القدرات احل�صابية 

اخلارق������ة ل�صيني������ني منذ الق������دم با�صتعمال 

عداد ب�صيط من الكرات اخل�صبية. جنح هذا 

طفال  الربنامج املبتكر يف م�صاعفة قدرة الأ

ال�صغار على اإعطاء حلول �صحيحة لعمليات 

ح�صابية معقدة ب�رصع������ة مذهلة،  مما جعل 

قدراته������م تفوق بع�رصات امل������رات ال�صائد يف 

ظل طرق ومناه������ج التعليم البائ�صة املتخلفة 

املعتمدة يف بلدان كثرية منها البلدان العربية. 

�صمحت هذه التقنية املنت�رصة يف ثالثني دولة 

طفال  ن بتف������وق م�صتخدميها من الأ حتى الآ

لت احلا�صب������ة، اإذ ي�صبقونها  على اأحدث الآ

يف اإعطاء اجلواب ال�صحيح. تذكرنا حالت 

عدي������دة لعر�س م������ا مت اإجنازه م������ن تطوير 

طفال �صغار بحالت  القدرات احل�صابي������ة لأ
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طفال فتح ال عليه������م، منهم من  اأخ������رى لأ

حفظ القراآن الك������رمي كاماًل وهو يف الثالثة 

أي�صاً  أو الرابعة من عمره، ومنهم من حفظ ا ا

أو  م������ع القراآن الكرمي نحو األف حديث نبوي ا

أ�صانيدها. األفني، مع ا

النجاح احلقيقي يف هذا ال�صدد هو عدم 

حاديث  الكتفاء بحفظ الق������راآن الكرمي والأ

مر جمرد  النبوية حفظاً ببغائياً يجعل من الأ

ن�صخ جديدة ت�ص������اف اإىل ما هو مطبوع من 

أو اإىل ما ه������و م�صجل من ت�صجيالت  ن�ص������خ، ا

آيات الق������راآن واأحاديث  �صوتي������ة، واإمنا فهم ا

النب������ي والتعم������ق يف مدلولته������ا والتفقه يف 

مقا�صده������ا. ن�صري هنا اإىل حالة طفل اإيراين 

أ يحفظ  ا�صمه حممد ح�صني الطابطبائي، بدا

آن الك������رمي وهو يف ال�صن������ة الثانية من  القرا

عم������ره، ومل يبل������غ ال�صاد�ص������ة اإل وبهر مئات 

ماليني امل�صاهدين الذين تابعوا على �صا�صات 

التلفزة م�صه������داً يالم�س املعجزة، هو م�صهد 

ذلك الطف������ل اأمام جلنة فاح�ص������ة من كبار 

أ�صاتذة كلي������ة الدرا�صات ال�رصقية يف جامعة  ا

لندن العريقة يف �صهر �صباط 1998، ت�صبب 

الع������رق من بع�صه������م وهم يحاول������ون اإحراج 

الطفل باأ�صئل������ة �صعبة، لكنه اأجاب بف�صاحة 

�صئلة.  وتف�صيل وتوثيق مده�س على جميع الآ

جماع منح  �صاتذة بالإ وانتهى امل�صهد بقرار الأ

هذا الطف������ل درجة الدكتوراه! ق������ال الوالد 

اإن طفل������ه كان وهو يف الثاني������ة والثالثة من 

آيات الق������راآن الكرمي كلما  عمره يكمل ل������ه ا

أثناء الت������الوة يف ال�صالة اأو  خانت������ه الذاكرة ا

�صواه������ا. بعد انت�صار خ������ربه، وتكرر ت�صويبه 

يات  أثناء تالوته������م، وذكره مبواقع الآ للكبار ا

يات  واأرقام �صفحاتها، ناهيك عن اإيراده الآ

آية تبحث يف اأمر ما،  املعنية كلم������ا �صئل عن ا

أو ت�صري اإىل حكم  أو تت�صم������ن معنى معين������ا، ا ا

أو حال������ة حم������ددة، ا�صتدعته كلية  يف �ص������اأن ا

الدرا�صات ال�رصقية يف لندن وامتحنته طوياًل 

فاأثب������ت جدارته ب�صه������ادة الدكتوراه وهو يف 
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ال�صاد�صة من عمره!

اإ�صكالية الذاكرة:

لقد �صكلت الذاكرة اإ�صكالية كبرية لعلماء 

ع�صاب خا�صة.  ن�صان، ولعلماء الأ ت�رصي������ح الإ

وتوالت الكت�صاف������ات اجلديدة التي ت�صوب 

أو ت�صتكم������ل م������ا كان �صائ������دا من  أو تع������دل ا ا

افرتا�ص������ات اأو نظريات اأو معلومات ب�صاأنها. 

ن�صانية  اعت������رب طوين ب������وزان اأن الذاك������رة الإ

»خمزن معلومات ووعاء للخربات والتجارب 

وىل على  التي اكت�صبها الفرد منذ اإطاللته الأ

الدني������ا، حيث ا�صتن�صق اله������واء وعرف النور 

وىل،  �صوات ورائحة اأمه ومذاق الوجبة الأ والأ

و�ص������ولً اإىل اأول ح������رف واأول كلمة تعلمها«. 
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وق������د اكت�صف علماء م������ن جامعة كورنيل يف 

نيويورك واجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ يف 

مطلع العام 2005 كنه الربوتني امل�صوؤول عن 

ن�صان، مبا  تكوي������ن الذاكرة الدائمة يف مخ الإ

مرا�س   يجاد عالج ناجع لأ أفقاً وا�صعاً لإ فتح ا

الذاكرة. فالربوت������ني امل�صمى  Mbdnf، اأي 

العامل الع�صبي النا�صج الذي ينتجه املخ من 

خالل تفاعل كيماوي ب������ني اإنزمي البالزمني 

وبروتني اأخر ه������وPRO BDMF، والذي 

اعتقد العلماء منذ العام 1996 بتاأثريه على 

تكوي������ن الذاك������رة طويلة امل������دى، يلعب فعاًل 

دوراً رئي�ص������اً يف تكوي������ن الذاك������رة. وبالتايل 

أو تاأخري م������وت اخلاليا الع�صبية  ف������اإن منع ا

للجزء اخلا�س بالذاكرة يف املخ اعتمادا على 

التحكم بتفاعل ذلك الربوتني مع البالزمني 

ي�صاعد مر�صى الزهامير و�صواه من اأمرا�س 

أق������رت الدكت������ورة �صوزان  الذاك������رة. وق������د ا

�صورن�ص������ون، رئي�ص������ة الباحث������ني يف جمعية 

اأبحاث الزهامير، بتحفظ اأن هذا الكت�صاف 

اأو�صح جزءاً من لغز كيفية تخزين الذكريات 

يف امل������خ، و�صهل فهم بع�������س جوانب مر�س 

الزهامير الغام�صة، لكن من املبكر احلديث 

ع������ن اإيجاد عالج لهذا املر�������س. لكن علماء 

اأمريكيون يقودهم الدكتور غاري ليننت�س من 

جامعة كاليفورنيا اأكدوا ملجلة نيو �صاينتي�صت 

التو�صل اإىل ابتكار دواء لتقوية الذاكرة يعتمد 

أ�صا�ص������اً عل������ى م������ادة CX717K، وهي من  ا

املركب������ات املعروفة با�صم المباكينات، والتي 

تدعم الدماغ كيميائياً وبينت جتارب اأجريت 

على �صتة ع�رص متطوعاً يف بريطانيا حرموا 

م������ن النوم ثم تناول كل منه������م حبة من هذا 

الدواء فتبني اأن تناوله������ا قد زاد من قدرته 

على النتباه والرتكيز. وك�صف الدكتور ليننت�س 

�������رص هذا الدواء قائاًل اإنه يح�صن من توا�صل 

اخلاليا الع�صبي������ة )النورونات( فيما بينها، 

حيث ي�صوء توا�صل ه������ذه اخلاليا الدماغية 

كلم������ا زاد تعب املرء، فيتدخل الدواء لي�صلح 

أنه بال  الو�ص������ع. اأكد مكت�صف هذا ال������دواء ا

تاأثريات جانبية، فهو لي�س من�صطاً، ول يحرم 

من النوم.

التحك���م بامل���زاج الف���ردي، و�ص���واًل اإىل 

التحكم الكرتونيًا بال�صلوك اجلمعي:

اقتحم العلماء جمالت بالغة احل�صا�صية 

ن�صان  بالن�صبة للدم������اغ، وينتظر اأن ي�صبح الإ

ق������ادراً خالل العقود عل������ى التحكم مبزاجه 

أية  وتعديله على ال�ص������ورة التي يريدها، يف ا

أو النهار. يقوم  حلظة من حلظ������ات اللي������ل ا

العلم������اء حالياً باإجراء عمليات م�صح للدماغ 

جزاء التي تن�ص������ط عند ممار�صة  ملعرف������ة الأ

ن�ص������اط مع������ني، كال�صتم������اع اإىل املو�صيقى، 



م�صتجدات التحكم الذاتي واخلارجي بامللكات الفكرية

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2�22008

أو زيارة معر�س  أو م�صاهدة فيل������م �صينمائي ا ا

أو حتى زي������ارة حديقة عامة، و�صيكون  فني، ا

جزاء عند  يف ا�صتطاعته������م تن�صيط ه������ذه الأ

ن�صان  أراد الإ احلاج������ة، وهك������ذا فاإن������ه اإذا ا

ح�صور اأم�صية مو�صيقية مثاًل، فاإنه ي�صتطيع 

أث������ر باملو�صيقى يف  جزاء التي تتا تن�صي������ط الأ

دماغه لب�صع �صاعات ك������ي ي�صتمتع باأم�صيته 

كم������ل، واإذا كان يرغب يف  عل������ى الوج������ه الأ

الذهاب اإىل حديقة عامة مع زوجته واأولده، 

في�صتطيع تن�صي������ط مناطق معينة من دماغه 

لت�صبح النزهة �صعيدة. اأما اإن رغب ح�صور 

اجتم������اع يتطلب اأن يكون دماغه يقظاً متاماً 

ح�صائيات  رق������ام والإ خالل������ه، لي�صتوعب الأ

فكار على اأف�صل وج������ه فيمكنه تن�صيط  والأ

املنطقة الرقمية لدماغ������ه �صلفاً بتناول حبة 

دواء مالئم.

اإن يف برام������ج عمل العلم������اء امل�صتقبلية 

أث������ري العقاق������ري املبتك������رة عل������ى  اختب������ار تا

النب�ص������ات الكهربية التي يطلقه������ا الدماغ، 

ن�صان اإح�صا�صاً زائف������اً بال�صعادة  عط������اء الإ لإ

أو م�صاع������ر اأخرى. بل اإن  أو الثق������ة بالنف�س ا ا

ن ع������ن عقاقري  بع�������س العلم������اء يتحدث الآ

خا�صة تدفع متناولها للت�رصف مبوجب بع�س 

ال�صف������ات الأخالقية، كال�ص������دق والف�صيلة 

والوف������اء والكرم واللت������زام باملواعيد، ولو مل 

تكن موج������ودة فيه اأ�صاًل! وق������د ل ي�صتغرب 

أبناوؤنا واأحفادنا خالل العقود الكليلة املقبلة  ا

اأن يتقدم املر�صح������ون يف النتخابات العامة 

تقاري������ر ح�صن �صلوك طبي������ة نتيجة عمليات 

أنه لي�س لديهم قابلية  م�صح اأدمغتهم تثب������ت ا

أنه������م لن ي�صتغلوا  ل�رصق������ة اأو خيانة الثقة، وا

مراكزه������م لتحقيق مكا�ص������ب �صخ�صية لهم 

اأو ملحا�صيبه������م، ع�ص������ى اأن يتو�ص������ل العلماء 

آنذاك اإىل و�صيلة فعالة متنع تزوير مثل هذه  ا

أ�صارت مقالة �صاخر  التقاري������ر، على نحو ما ا

أبو  ماراتية، هو ا مبدع ب�صحيفة اخللي������ج الإ

خلدون، عنوانها »حبوب لكل �صيء«.

طباء يف حزي������ران 2007 بزرع  جن������ح الأ

»كب�صولة الكرتونية« يف دماغ رجل م�صلول تتيح 

لكرتونية.  جهزة الإ له التحكم )عن بعد( بالأ

ورغ������م اأن حجم هذه الكب�صولة ل يزيد على 

أنها تر�ص������ل اإ�صارات ل�صلكية  رز اإل ا حب������ة الأ

قادرة عل������ى فتح جهاز التلف������از والكمبيوتر 

مر.  واأ�صواء املنزل مبجرد تفكري �صاحبها بالأ

وهذه الكب�صولة )التي تدعى بوابة الدماغ( مت 

تطويره������ا يف �رصكة �صايربكينتيك�س يف ولية 

ما�صات�صو�صت�س. وهي تعمل من خالل حتويل 

اأفكار الب�������رص ونواياهم اإىل نب�صات ل�صلكية 

جهزة املعنية. وما فعله العلماء يف  تتحكم بالأ

�رصكة �صايربكينتيك�س هو �صبك الكب�صولة يف 
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أوامره  »اجلزء احلركي« من الدماغ وحتويل ا

جهزة  اإىل نب�ص������ات ل�صلكية �صتجي������ب لها الأ

لكرتوني������ة. وق������د جنحت ه������ذه التجربة  الإ

لدرج������ة عزم ال�رصكة عل������ى زرع 24 كب�صولة 

جديدة ه������ذا العام لدى مر�ص������ى م�صلولني 

جهزة  كلي������اً. مثلما تتحكم هذه الكب�صولة بالأ

ل�صلكياً، ميكن عك�������س الو�صع وا�صتخدامها 

للتحكم ع������ن بعد بت�رصفات حاملها. وميكن 

ت�صور جهة تعمد اإىل زرع كب�صولت يف اأدمغة 

مواطنيها والتحكم به������م عربها، كما زرعت 

عدة �صجون اأمريكية �رصائح ل�صلكية يف اأذرع 

ال�صجناء اخلطري������ن لتحديد مواقعهم و�صل 

مر بالت�صوي�س على الدفق  حركتهم اإذا لزم الأ

الع�صبي يف ع�صالتهم الرئي�صية ومت التو�صع 

يف ا�صتخ������دام هذه التقنية ملراقبة م�صبوهني 

والتحك������م ببع�س من هم قي������د املحاكمة اأو 

خا�صع������ني للرقابة. كما در�������س �صالح اجلو 

مريكي التحك������م بالطيارين عن بعد بهذه  الأ

مريكي  الطريق������ة، وو�صعت قيادة اجلي�س الأ

برناجماً م�صتقبلي������اً لل�صيطرة اإلكرتونياً على 

عدد �صخم م������ن اجلنود وحتريكهم عن بعد 

ح�صب �صري املعركة!

مقر الذاكرة يف الدماغ:

ن�صان قبل �صنوات  اك�صف عل������م ت�رصيح الإ

قليل������ة اأن مق������ر الذاكرة ف�ص������ان يف اجلهاز 

أي�������رص، يف كل منهما اأكرث  الع�صب������ي، اأمين وا

أل������ف مليون خلي������ة، ولكل من  م������ن خم�صني ا

هذه اخلاليا حياته������ا ونظامها. بل و عقلها 

أي�ص������اً! ترتكب اخللية ت�رصيحيا من  اخلا�س ا

أن�صجة وجدار، وتوؤدي وظائفها  نواة وقلب وا

حكام فيم������ا بينها، ت�صتقبل  بتن�صي������ق بالغ الإ

ال�صوء والظالل مبا يركب ال�صور وامل�صاهد 

�صوات عن  عن طريق العين������ني، وت�صتقبل الأ

ذن������ني مبوجات متفاوت������ة التوتر،  طري������ق الأ

وت�صتقب������ل املذاق والطعم عن طريق الل�صان، 

ح�صا�س عن  نف، والإ والروائ������ح عن طريق الأ

ه������داب الع�صبية  طري������ق اجللد. تت������وىل الأ

أل������ف مليون خلية  التن�صي������ق فيما ب������ني مئة ا

يف هذي������ن الف�صني، وكذل������ك التن�صيق بينها 

جميع������اً من ناحية وبني ع�������رصة اآلف مليون 

ن�صان، وملي������ارات اخلاليا  خلية يف م������خ الإ

خ������رى يف ج�صمه وهك������ذا تنتقل �صحنات  الأ

كهربائي������ة متفاوتة ال�صدة ذهاب������اً واإياباً عرب 

أبرز اجلديد الذي  هداب الع�صبية. ا هذه الأ

تو�ص������ل اإلي������ه علم الت�رصي������ح ووظائف ج�صم 

ن�صان هو اأن الف�ص������ني ال�صغريين اللذين  الإ

ي�صكالن مقر الذاكرة ي�صجالن يف خالياهما 

ن�صان م������ن م�صاهد واأحداث  كل م������ا مير بالإ

أو  واأقوال واأفعال واأحا�صي�س، �صواء ما يتلقاه ا

ما ي�صدر عنه، منذ حلظة ولدته حتى حلظة 
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وفاته. اإن اخلاليا الع�صبية اخلا�صة بالذاكرة 

ن�صان موؤهل������ة لتخزين �صت وثمانني  لدى الإ

مليون معلومة جديدة يف اليوم الواحد. لعل 

آيتني  أ�صار القراآن الك������رمي اإليه يف ا ه������ذا ما ا

أربعمئ������ة �صنة من اكت�صاف  نزلتا قبل األف وا

عل������م الت�رصيح ملا �صب������ق: »اإذ يتلقى املتلقيان 

ع������ن اليمني وعن ال�صمال قعيد ما يلفظ من 

ق������ول اإل لديه رقيب عتيد« فمئة األف مليون 

خلي������ة يف هذين الف�ص������ني ال�صغريين ت�صكل 

عملياً �صجاًل دقيقاً �صام������اًل، ي�صتدعي املرء 

منه بع�س مدوناته فيتذكر، وي�صتع�صي عليه 

أو يعافه- فين�صى. لكن التدوين  ال�صتدعاء- ا

أو ن�صي، اإىل  يبق������ى يف احلالتني، �صواء تذكر ا

أ  اأن حتني ال�صاعة الت������ي يقال له فيها: »اقرا

كتابك كفى بنف�صك اليوم عليك ح�صيبا«. لعل 

هذا ما يت�صح اأكرث عندما نتمعن يف مدلول 

ألزمناه  ق������ول ال عز وج������ل. »وكل اإن�ص������ان ا

طائره يف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 

أ كتابك كفى بنف�صك اليوم  يلقاه من�صورا. اقرا

�رصاء 13-14( يف قوله عز  عليك ح�صيبا«)الإ

وجل: »هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق اإنا كنا 

ن�صتن�صخ ما كنتم تعملون« )اجلاثية-29(.

بني ال�صك واليقني:

يتواك������ب ما ه������و جديد م������ن اكت�صافات 

ن�صانية مع م�صتجدات تتعلق  ب�صاأن الذاكرة الإ

ب�صائر امللكات الفكري������ة والقدرات العقلية. 

ن�ص������ري مث������اًل اإىل كت������اب »اليق������ني« لطبيب 

مريكي روبرت  ع�ص������اب والفيل�ص������وف الأ الأ

بريت������ون ال�صادر يف �صب������اط 2008 مت�صمناً 

اأطروحة فل�صفية جدي������دة حول علم اليقني 

اعتربه������ا كثريون ثورة معرفية يف ا�صتك�صاف 

ن�صان بالثب������ات اإزاء اأفكار  حقيق������ة �صعور الإ

اآمن بها ومعتق������دات اعتنقها. انطلق بريتون 

يف اإ�صافته اجلدي������دة اإىل نظرياته ال�صابقة 

ع������ن دور التحليل وال�صتدلل وال�صتنتاج يف 

تبني قناعة ما من ت�صكيك يكرر طرحه: هل 

اأنت واثق م������ن اأن كل ما توقن به هو احلق؟ 

هل انتفى كل �صك ب�ص������اأن ق�صية ما، بحيث 

ل ي�ص������وب علمك تخيل احتم������ال نقي�س اأو 

خمتلف؟ ثم قرر بريتون اأن ال�صتنتاج ل يتفق 

داء الع�صبي  مع الفهم العلمي احلدي������ث لالأ

للعق������ل، خالفاً ملا ا�صتقر م������ن مفاهيم حول 

بنى تتعلق بالعم������ل اليقيني. ذلك اأن بريتون 

يوؤك������د اأن ال�صك واليق������ني واحلالت املماثلة 

اأحا�صي�������س ل عالق������ة له������ا بخي������ار الوعي 

والتفكري، وبالتايل فاليقني التام لي�س منتجاً 

فكري������اً للعقل، واإمنا منت������ج �صعوري نابع من 

املعارف املكت�صب������ة والتجارب ال�صابقة، منتج 

قابل للتحول والتبدل، فالعالقة وثيقة بني ما 

ن�صان من علوم ومعارف م�صتوحاة  يكت�صبه الإ
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من خربات وجت������ارب تراكمية وما يوقن به، 

واملرء ميك������ن اأن ي�صتخدم املنطق لال�صتدلل 

على اأن م������ا يوؤمن به هو احلق ، لكن اليقني 

بح������د ذاته اأمر بعيد عن خي������ار الوعي، اإنه 

جمموعة اأحا�صي�������س وم�صاعر معرفية، �صاأنه 

�صاأن الغ�صب واخل������وف، وبالتايل فاإن مهمة 

العق������ل تنح�������رص يف تف�ص������ري امل�صاهدة وفق 

القناع������ات املوجودة م�صبق������اً داخل ال�صعور، 

قرار بنتيجة بحث ال�صعور عن احلقيقة.  والإ

وهكذا ت�صبح �������رصورة اأن يتبع العقل منهج 

خطاء مل�صلح������ة احلقيقة.  زال������ة الأ النقد لإ

فاحلقيقة حتت������اج اإىل اإثبات لكي ترقى اإىل 

أما اليق������ني فقد تخطى  مرحل������ة القتن������اع، ا

مرحلة البحث والتثب������ت وبات ل يحتاج اإىل 

برهان على �صحة حقيقته.

ح������ني يطمئ������ن العق������ل اإىل ا�صتنتاجاته 

وير�ص������ى به������ا بو�صفه������ا م�صلم������ات نهائية 

ن�صاني������ة  خ�صو�ص������اً يف حق������ول العل������وم الإ

وال�صيا�صي������ة يفقد جزءاً كب������رياً من وظيفته، 

أ بالتاأ�صي�������س للنظريات  ن������ه عنده������ا يب������دا لأ

ال�صاكنة املناه�ص������ة بطبيعتها للقلق املعريف. 

�صياء يف  من املفرت�������س يف العقالنية روؤية الأ

حركتها وحتولتها وبالتايل تناق�صاتها. فال 

حياء �صاكن اإل املوت. من هنا  �صيء يف علم الأ

كانت اجلدلية اأهم منهجيات التفكري. عليك 

)4(
اأن ترى البوؤ�س واجلانب الثوري منه..

آلية عالقة  لق������د خل�صت كاتبة عربي������ة ا

ف������كار وامل�صاع������ر بالعتق������اد عل������ى نحو  الأ

خمتل������ف مت�صائلة كي������ف تت�ص������كل القيم يف 

ن�صان؟ وملاذا ما تراه خطاأ �صلوكاً  �صخ�صية الإ

خرون جم������رد �صلوك عابر ل  فادح������اً يراه الآ

أردنا  يقفون عنده للحظة؟، ث������م تقول: »اإذا ا

اأن نفه������م �صلوكيات الذي������ن نتعامل معهم يف 

احلياة فالبد لنا من تذكر اأن الفرد هو نتاج 

أف������كاره هي الدافع  طفولت������ه ومراهقته واأن ا

ل�صلوكه اإن 90% من �صخ�صية الطفل تت�صكل 

أ التقبل  وىل، حيث يبدا يف ال�صنوات ال�صبع الأ

أه������م �صنوات عمر  دراك والقي������م وهي ا والإ

طالق. بعد ذلك اأي من �صن  ن�صان على الإ الإ

ن�صان  7 اإىل 18، تت�صكل 10% من �صخ�صية الإ

وهي لي�ص������ت ن�صبة قليلة، ففيها ميكن اإعادة 

قناع  ت�صكي������ل �صخ�صية املراهق عن طريق الإ

واحل������وار، وميك������ن الق������ول اإن تعديل بع�س 

اخل�صائ�س يف �صخ�صية الطفل، مثاًل احرتام 

وىل  الوق������ت وتقديره يف ث������الث ال�صنوات الأ

ممكن، فالطفل يتعلم هذه القيمة واأهميتها 

من خالل �صلوكيات الوالدين وحديثهما عن 

الوقت، ثم ينتقل الطفل اإىل ال�صنتني الرابعة 

حا�صي�س  واخلام�صة، وفيهما تبداأ عملية بناء الأ

وامل�صاعر، مبعنى يتعلم الطفل اأن يحب قيمة 
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أو ي�صتهرت بالوقت  احرتام الوق������ت ويحرتمها ا

ح�صب م������ا تلقى من والدي������ه، و هنا تت�صكل 

فكار واملعتقدات التي  القيمة من ناحي������ة الأ

ترتج������م فيما بعد اإىل �صل������وك. ولذلك مهما 

حاول هذا الطفل اإذا كرب اأن يلتحق بدورات 

لتطوير مهارة اح������رتام الوقت وهو ل يوؤمن 

بقيمته������ا فاإنها لن تعود علي������ه بالنفع، ولكن 

ن�صان ل يتغ������ري اإذا  ه������ل ه������ذا يعن������ي اأن الإ

ن�صان لي�س  ن�صج؟ بالطبع ل فتغيري اأفكار الإ

مب�صتحيل بل اإن يف ذل������ك تف�صرياً لكثري من 

أنه  م������ور يف حياتنا، لك������ن م�صكلة البع�س ا الأ

نها �صائدة  ل يناق�������س حتى اأفكاره، يرثه������ا لأ

أنها �صحيحة ملج������رد ا�صتمراريتها،  ويقتن������ع ا

رمب������ا لو فكر قلياًل يف اأفكاره لتغريت حياته 

ن�صان هي التي تتحول  يجابية اأفكار الإ اإىل الإ

اإىل قيم، والقيم تتحول اإىل معتقدات، ثم اإىل 

م�صاع������ر تتحول بعدها اإىل �صلوكيات متار�س 

أو تعلمهم ذاتياً  اإن تعليم النا�س ا
 )5(

يف احلياة«

اكت�ص������اب مهارات جديدة حت������ى يف �صنوات 

أي�صاً عن طريق  متقدمة من العمر اأمر متاح ا

التدريب، لكن حتقيق هذا الهدف يحتاج اإىل 

رغبة داخلية تتبع من ذات ال�صخ�س، ول بد 

له من اتخاذ قرار التغيري و�صط جمموعة من 

يجابي وال�صرب  العوامل امل�صاعدة كالتوقع الإ

واللت������زام. نورد هنا تاأكي������د )مايكو ناجي(، 

�صا�صي  اخلبري الرتبوي الياباين، اأن املعنى الأ

للتعلي������م العقلي يكُمن يف قدرته على حترير 

ن�صان اأولً مما يعوقه عن التحرر فكرياً. الإ

 )6(
من ناحية اأخرى، وق������ف جميل مطر

أ�صت������اذ الفل�صفة  عن������د كتابة ب������ول دافي�������س ا

بجامع������ة ماك������وراي يف ا�صرتالي������ا يف درا�صة 

مهمة ن�رصها قبل ث������الث �صنوات وقال فيها 

اإن تياراً وا�صعاً من العلماء والفال�صفة اأ�صبح 

رادة، واإن هذا النفر  يرف�س مفهوم حرية الإ

ن�صان  من العلماء والفال�صفة يعتقدون اأن الإ

رادة والختيار، واأن التقدم  لي�س ح������راً يف الإ

املذهل واملطرد يف الهند�صة الوراثية والعلوم 

املت�صلة بها يوؤكد حقيق������ة اأن احلرية، حتى 

واإن وجدت، فه������ي اإىل زوال. وي�صاألون: هل 

ميكن لعامل من العلم������اء اأن ي�صدق يف وجود 

حرية بينما يزداد اقتناعه يوماً بعد يوم باأن 

اجلينات ت�ص������كل العقول متام������اً كما ت�صكل 

ج�ص������ام، واأن جينات املخ )امليمات(، تنتقل  الأ

كالفريو�صات من عق������ول اإىل عقول، وهو ما 

أثبتت������ه العاملة الربيطانية �ص������وزان بالكمور؟  ا

وقد اعترب بول دافي�س هذا الرف�س املتعاظم 

رادة اأخطر ما اأفرزه التقدم  لفك������رة حرية الإ

ن جهات  خ������رية لأ العلم������ي يف ال�صن������وات الأ

بادة  �صت�صتخدمه لتربير جرائمها وعمليات الإ

والتطهري اجلماعي التي تقوم بها..
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خ������الل تعاملي وتوا�صلي مع ال�صحاف������ة العربية، على مدى ما يزيد على 

اأربعة عقود ون�صف من الزمن، مررت بتجارب وخربات �صحفية عديدة فيها 

الكث������ري من الطرائف واملفارقات واملالب�صات النادرة. و�صاأعود يف هذه املقالة 

حداث التي  �صتعي������د ذكرى بع�س الأ أوراقي القدمية واحلديثة، لأ اإىل بع�������س ا

ت�صتم������د م�صمونها من الواقع احلي للتعامل بني الكاتب والدورية. وقد بداأت 

م�صريت������ي ال�صحفي������ة بالرتجمة عندما ن�رصت جملة املعل������م العربي اأول مقال 

أوراق و طرائفاأوراق و طرائفأوراق و طرائف

من ال�صحافة العربية

كاتب و�صحفي �صوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
 يا�ســر الفهد  يا�ســر الفهد 
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مرتج������م يل بعنوان ) اأجنع ال�صبل املوؤدية اإىل 

ال�صح������ة النف�صية ( يف عدده������ا ال�صادر يف 

آنذاك  آذار لع������ام 1962، وكان ي�رصف عليها ا ا

الكات������ب الراحل عب������د الرحمن حمور الذي 

خلَّ������ف اأول رئي�������س حترير لها وه������و املربي 

�صعي������د الق�صم������اين. واأذكر من ب������ني روؤ�صاء 

ديب ح�صام  حتريرها ال�صابقني الدكت������ور الأ

ديب الراح������ل �صليمان اخل�س.  اخلطيب والأ

وعندم������ا اأعارتني وزارة الرتبية للتدري�س يف 

اململك������ة العربية ال�صعودي������ة يف عام 1963، 

بداأت عملي يف مدينة جدة. وهناك مار�صت 

�صبوع القت�صادي  ترجمة املقالت ملجل������ة الأ

وىل  ول�صحيفة البالد. وكان يراأ�س حترير الأ

عبد العزي������ز موؤمنة، والثاني������ة عبد املجيد 

�صبك�صي. ولدى عودتي اإىل �صورية بعد ثالث 

�صنوات ق�صيتها يف جدة وحائل ومكة املكرمة  

عملت يف حقل التدري�������س لفرتة من الزمن، 

ث������م ان�صمم������ت اإىل قلم حتري������ر جملة املعلم 

العرب������ي. فن�رصت فيها خالل خم�س �صنوات، 

زهاء مئ������ة مقال مرتجم ي������دور معظمها يف 

املدار الرتبوي.

اأما بي������ت الق�صيد ومرب������ط الفر�س يف 

جتربتي مع الرتجمة، فاإنها خالفاً ملا يعتقد 

بداعية.  الكث������ريون، اأ�صعب من الكتاب������ة الإ

وه������ذا الواقع يتعار�س م������ع الفكرة الدارجة 

الت������ي يذهب فيه������ا بع�س املثقف������ني اإىل اأن 

الرتجمة عملية �صهل������ة وي�صرية ول ت�صتوجب 

أنَّ من ال�رصوري و�صع  عناًء كب������رياً. واأعتقد ا

النقاط عل������ى احلروف، وت�صحي������ح الفكرة 

ال�صابقة اخلاطئ������ة، فالرتجمة ت�صكل غو�صاً 

غري اآمن يف اأعم������اق بحور من امل�صطلحات 

جنبية التي قد  واملخت�رصات واملف������ردات الأ

ل ميك������ن العثور على مع������اين بع�صها يف اأيِّ 

قامو�������س من القوامي�������س املتوافرة. واإذا كان 

ميكن للمرتجم اأن يت�رصف بع�س ال�صيء يف 

ترجمة املقالت، فيتغا�صى عن ترجمة بع�س 

العب������ارات اأو اجلمل الغام�صة التي ل ميكن 

حوال ا�صتخال�س معانيها  فاإن  بح������ال من الأ

مر بالكتب،  هذا غري جائ������ز عندما يتعلق الأ

فالواجب هنا اإج������راء ترجمة حرفية دقيقة 

أو اللتفاف على  ل جمال فيه������ا للت�������رصف ا

املعنى. واإذا كانت ترجمة الروايات والق�ص�س 

أ�صه������ل ن�صبياً من ترجمة املقالت، فاإنها من  ا

أ�صلوب اأدبي �رصدي  جه������ة مقابلة، حتتاج اإىل ا

متقن. وق������د مررت به������ذه التجربة، عندما 

نكليزية  قم������ت برتجمة عدة ق�ص�س ع������ن الإ

  Nathanial  Hawthorneم������ن كت������اب

) الق�ص�������س الق�ص������رية لناثاني������ال هوثورن( 
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ون�������رصت منها واح������دة بعن������وان ) الرجل ذو 

الثعب������ان( يف جملة املعرفة الت������ي كان يراأ�س 

أدي������ب اللجمي،  ا آن������ذاك الدكتور  ا حتريرها 

أخ������رى بعن������وان ) اجلوه������رة املفقودة( يف  وا

ديب  جملة ال�رصطة التي رئ�������س حتريرها الأ

الراحل حممد املاغوط، وثالثة بعنوان )مدام 

بلفروج( يف جملة املعل������م العربي التي كانت 

ال�صيدة ثريا العمري ت�رصف عليها. 

وعندم������ا انتقل������ت اإىل املرحل������ة الثانية 

م������ن م�صريتي ال�صحفي������ة واملتعلقة باإنتاجي 

�صيل، ن�رصت مقالت ومراجعات كتب يف  الأ

عدد كبري من الدوريات العربية. وكانت اأكرب 

م�صكلة تثقل علي وجتثم على كاهلي مع�صلة 

خطاء،  خط������اء املطبعي������ة. فمثل ه������ذه الأ الأ

كثرياً ما ت�صوه املقالت وتق�صي على فحواها 

أ�صاً على  ومغزاها، واأحيان������اً تقلب معانيها را

عقب فتحّول املوج������ب اإىل �صالب، وال�صالب 

اإىل موجب. وهذه منا�صبة كي اأزجي التحية 

وال�صكر ملجلة فنون التي تكاد �صفحاتها تخلو 

خطاء املطبعية. ويعزو رئي�س  كل اخللو من الأ

ديب والفن������ان الت�صكيلي �صعد  حتريره������ا الأ

القا�ص������م الف�صل يف ذلك اإىل املدققة ال�صيدة 

غدير احل�رصي. واإذا كان القارئ يعتب على 

الدورية يف حالة وقوع اأخطاء مطبعية، فاإنه 

ينحي بالالئمة عل������ى الكاتب نف�صه، عندما 

يتحول اخلطاأ املطبعي اإىل خطاأ لغوي وهذه 

م�صكلة كب������رية. فاإذا �صها من�صد املقالة لدى 

لف، على  طباعة كلمة )واحدا( عن كتابة الأ

�صبيل املثال، فاإن كلم������ة )واحداً( املن�صوبة، 

أنها )واحد( والت������ي يحتمل اأن  تظهر عل������ى ا

تكون مرفوعة اأو جمرورة. وهنا يظن القارئ 

أو  اأن الكاتب قد ارتك������ب خطاأ لغوياً، فرفع ا

جر ما كان يجب اأن يكون من�صوباً. وعلى كل 

خطاء املطبعية وجدت  حال، فاإن م�صكلة الأ

معظ������م الدوريات لها ح������اًل عن طريق طلب 

اإرف������اق املقال بالقر�������س املدمج اخلا�س به. 

ويف هذه احلالة، فاإن الكاتب يكون حري�صاً 

على تدقي������ق مقال������ه واإر�صال������ه اإىل املجلة، 

لكرتوين، خالياً  أو بالربيد الإ �صمن القر�������س ا

مكان، واإن  خطاء املطبعية، بق������در الإ من الأ

كان الكاتب نف�ص������ه يخطئ اأحياناً يف تدقيق 

مقاله. وبالن�صب������ة لكتبي، فقد كانت اأمنيتي 

خطاء  أن�رص كتاباً يخلو باأكمله من الأ دائماً اأن ا

منية مل تتحقق حتى  املطبعي������ة. ولكن هذه الأ

خري )فن  ن! وعلى كل حال، فاإن كتابي الأ الآ

ف�صل،  ال�صحاف������ة و�صحاف������ة الفن( ه������و الأ

خط������اء املطبعية  ن�صبي������اً، من جهة غياب الأ

فيه، ويع������ود الف�صل يف ذل������ك اإىل من�صدته 
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ال�صيدة هنادي الفهد. 

ن اإىل ق�صي������ة طريفة  أنتق������ل الآ وا

ومث������رية يف ال�صحافة العربية، وتتعلق 

كتابات  وهناك  الكتابي������ة.  بال�رصقات 

عدي������دة عاجلت ه������ذه امل�صاألة، ولكن 

دون جدوى. فما زالت امل�صكلة قائمة 

ونا�صب������ة اأظافرها يف رقاب الدوريات 

والكت������ب العربي������ة. وم������ن احل������وادث 

النادرة التي ح�صل������ت معي �صخ�صياً، 

أر�صل������ت مرة مق������الً اإىل �صحيفة  اأين ا

ال�صحافة  ح������ول  ردنية  الأ الد�صت������ور 

ألهمني ال اأن اأ�صع  القت�صادية وقد ا

أ�صفل املق������ال، بعد اأن كنت  ا�صمي يف ا

قد و�صعت������ه يف اأعاله. وبع������د فرتة تف�صلت 

ال�صحيفة، فن�رصت مقايل يف العدد )3310( 

ال�ص������ادر يف 1976/10/15، با�ص������م كات������ب 

اآخر، وهو معت�صم احلكي������م ! . وكما يقال، 

لي�ص������ت هناك جرمي������ة كاملة يت������م ارتكابها 

دون اأخط������اء وثغرات م������ن �صاأنها اأن تف�صي 

يف النهاية اإىل ك�صف اجلاين والقب�س عليه. 

وق������د حتقق ه������ذا بالفع������ل يف امل�صاألة التي 

ن مدق������ق املقال �صها قبل  نحن ب�صددها، لأ

الن�رص، عن ح������ذف ا�صمي امل�صجل يف اآخره، 

فجاء املقال بع������د ن�رصه، وهو يحمل ا�صمني، 

على وا�صم يا�رص  ا�ص������م معت�صم احلكيم يف الأ

�صف فاإن ال�صحيفة  �صفل ! ولالأ الفه������د يف الأ

مل ت�رص يف اأعدادها الالحقة اإىل ا�صم الكاتب 

احلقيق������ي ومل تعتذر يل، كم������ا تق�صي بذلك 

أثار ذلك  اآداب ال�صحاف������ة العربي������ة. وق������د ا

غيظي وحفيظتي واعتزم������ت تقدمي �صكوى 

ديب  ردني������ة، ولكن الأ ع������الم الأ اإىل وزارة الإ

الراحل عي�صى الناعوري الذي كانت تربطه 

برئي�������س حترير �صحيف������ة الد�صتور، �صداقة 

متينة، تو�صط ، و رج������اين اأن اأ�رصف النظر 

واأط������وي ُك�صحاً عن ه������ذه امل�صاألة، فامتثلت 
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نه كان يحظى لدي مبكانة مرموقة،  لطلبه، لأ

أدبه الرفي������ع وح�صب واإمنا ملا  لي�������س بف�صل ا

كان يتحلى به من اأخالق حميدة عالية. ولو 

مر جمرد  أن ال�صحيف������ة اعتذرت، ل������كان الأ ا

خطاأ عاب������ر. ولكن ع������دم اعتذارها، يوحي 

باأن الكاتب ال�صارق تعمد ال�رصقة ال�صحفية. 

ويبدو يل اأن هناك نوعني من ل�صو�س الكتابة 

اأولهما كت������اب قادرون عل������ى امتطاء �صهوة 

الكتابة وميار�صونها بالفعل، ولكنهم يف�صلون 

خر اأن يح�صلوا على مكا�صب  بني احلني والآ

رخي�صة  عن طريق �رصقة بع�س الن�صو�س. 

اأما ثانيهما  فهم اأدعياء عاجزون عن الكتابة 

ويعتمدون ب�صورة كامل������ة على ال�صطو على 

خري������ن. وميكن اكت�صاف هوؤلء، اإىل  اإنتاج الآ

ح������د ما، من خالل اله������وة الوا�صعة والفجوة 

العميقة اللتني تف�صالن بني ثقافتهم احلقيقية 

ال�صحلة وفكرهم ال�صطحي، وبني ما توحي 

به كتاباتهم امل�رصوقة من ثقافة رفيعة وفكر 

عميق. وهناك نوع ثالث غريب من ل�صو�س 

الكتاب������ة. وفيه جن������د كاتباً حقيقي������اً يكتب 

لقاء اأجر مايل ل�صال������ح دعي كتابة ي�صتطيع 

بف�صل مداخالت������ه وعالقاته الجتماعية اأن 

ين�رص املقالت با�صم������ه ب�صهولة. وهذا النوع 

ن اأي كاتب يف�ص������ل اأن يكتب لنف�صه  ن������ادر لأ

وين�رص با�صمه هو، بدلً من ا�صم غريه. وبهذه 

أنا و�صديقي  املنا�صب������ة، ومن الطري������ف اأين ا

ديب القا�س فا�صل ال�صباعي نعرف دعياً  الأ

ل ميكنه الكتابة البتة. ولكن كاتباً اآخر يكتب 

له، فين�رص الدع������ي املقال با�صمه الذي كثرياً 

لأ على �صفحات دوريات كبرية  ما جنده يتالأ

وذلك بف�صل عالقاته الجتماعية الن�صيطة. 

�صف، فاإننا غ������ري قادرين على اإثبات ما  ولالأ

نعرفه. وحالن������ا هنا كح������ال القا�صي الذي 

يعرف املجرم احلقيق������ي، ولكنه ل ي�صتطيع 

ثبات  أدلة الإ اإدانت������ه ق�صائياً، لعدم تواف������ر ا

لديه. وعلى كل حال، فاإن الطريقة الوحيدة 

الناجحة للتعامل مع هذا الدعي الذي ل هم 

خرين احلقيقيني،  له اإل الد�س على الكتاب الآ

�صوى ا�صتدعائه لمتحان اأدبي تطلب خالله 

جلنة فاح�صة، من������ه الكتابة يف �صاأن ما من 

ال�صوؤون، بح�صور اأع�صائها جهاراً، ويف و�صح 

النهار! وعندما يثبت عجزه عن الكتابة يتم 

أدبية، جتربه على التوقف  �صوقه اإىل حمكمة ا

ع������ن الن�رص وتعاقبه. وه������ذا الدعي معروف 

ل������دى الكثريين من الكت������اب. واأذكر مرة اأين 

�صدقاء. وكان اأحدهم  كنت اأجال�س بع�س الأ

يحم������ل جملة تت�صم������ن مقالً با�ص������م الدعي 

امل�صار اإليه. وقد �صكى ال�صديق من اأن املقال 
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خط������اء اللغوية، فهب كاتب  تتخلله بع�س الأ

اآخر، مدافعاً عن الدعي قائاًل : )اإن هذا لي�س 

�صلي ! ملاذا تتجنى  ذنب������ه، بل ذنب الكاتب الأ

علي������ه، وهو مل يفعل �ص������وى نقل املقال ون�رصه 

با�صم������ه ؟ عليك اأن تنح������ي بالالئمة والعتب 

على الكاتب الذي كتب املقال اأ�صاًل وارتكب 

خطاء. اأما الناقل  فلي�س له ذنب!(. هذه الأ

خ������ري )ف������ن ال�صحاف������ة  ويف كتاب������ي الأ

و�صحافة الفن( اقرتح������ت طريقة لكت�صاف 

اأدعياء الكتابة. وتتمثل يف ا�صتدعاء امل�صتبه 

بهم للخ�صوع اإىل امتحان واملثول اأمام جلنة 

تطلب منهم اأن يكتبوا بح�صورها يف مو�صوع 

�صلوب  مع������ني وبامل�صتوى الكتابي نف�ص������ه والأ

ذاته اللذين تُن�رص بهم������ا اأعمالهم املزعومة. 

ول اأعتق������د اأن اقرتاح������ي �صيلقى من ينفذه، 

ن معظ������م موؤ�ص�صاتن������ا الثقافي������ة م�صغولة  لأ

عمال الروتينية والتقليدية املعتادة، وغري  بالأ

م�صتع������دة لتبني تنفي������ذ مقرتحات جتديدية 

ن اإىل حمط������ة  غ������ري م�صبوق������ة. وننتق������ل الآ

اأخرى تتعلق ب�صلوك بع�������س الدوريات التي 

ت�صي������ف اإىل مقال الكاتب جماًل اأو عبارات، 

مل يكتبه������ا اأ�ص������اًل، م�صتهدفة م������ن وراء ذلك 

تطوي������ر املعنى وحت�صني املق������ال. ولكن مثل 

جراء ينط������وي على املخاطرة ويوؤدي  هذا الإ

اأحياناً اإىل اإ�صكالت �صارة، ول �صيما اإذا كان 

أر�صلت  املق������ال �صيا�صياً. وقد ح������دث مرة اأن ا

يف عام 1978 اإىل جملة امل�صتقبل التي كانت 

ت�صدر من باري�س، و رئ�س حتريرها الكاتب 

ال�صحف������ي نبي������ل اخل������وري، مق������الً بعنوان 

مريكية(. وعندما  )مواقف من ال�صيا�ص������ة الأ

م�ص������ى زهاء عامني على عدم ن�رصه، �صعرت 

اأن من حق������ي اإر�صاله اإىل جمل������ة ثانية، بعد 

وىل بذل������ك. فكان اأن بعثت  اإعالم املجلة الأ

باملقال اإىل ال�صديق الراحل عبد ال ال�صيتي 

الذي ن�������رصه يل يف جملة النه�ص������ة الكويتية 

أن�صاأها عبد العزيز امل�صاعيد. وذلك يف  التي ا

عددها ال�ص������ادر يف العا�رص من �صهر �صباط 

لعام 1979. وبعد مرور زهاء عامني ون�صف، 

فاجاأتني جملة امل�صتقبل بن�رص مقايل يف عدد 

احل������ادي ع�رص من �صهر مت������وز لعام 1981! 

ومن املعلوم  اأن ن�رص املقالت ال�صيا�صية يجب 

اأن ياأخ������ذ يف العتبار عام������ل الزمن، نظراً 

لتغري املواقف و�رصعة التطورات ال�صيا�صية. 

ومع ذل������ك، فاإن عتبي على املجلة املحتجبة، 

وىل على تاأخرها يف  ل ين�صب بالدرج������ة الأ

ن�رص املقال  واإمنا على اإدخال حتريف عليه، 

وذل������ك باإ�صافة بع�س اجلم������ل ذات املغزى 

اله������ادف، والتي مل اأكن ق������د كتبتها اأ�صاًل يف 
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املقال، مما �صّب������ب اإحراجاً يل وميكن اإثبات 

ذلك باملقارنة بني الن�صخة التي ن�رصتها جملة 

النه�صة   وتلك التي ن�رصتها جملة امل�صتقبل. 

وهك������ذا، فاإن التحريف يف امل������ادة ال�صيا�صية 

عل������ى نح������و خا�������س، ينطوي عل������ى حمظور 

بالن�صب������ة للكاتب، ورمبا على عواقب. ودعنا 

ن نح������ط يف حمطة جديدة ! فعندما كنت  الآ

ديب والناقد ال�صحفي الراحل  اأعم������ل مع الأ

حميي الدي������ن �صبحي، يف جمال الرتجمة يف 

وزارة الرتبي������ة ال�صورية، منذ عدة عقود، كنا 

كثرياً ما نتجاذب اأطراف احلديث حول �صوؤون 

ال�صحاف������ة والن�رص. وقد قال يل مرة اإين اإذا 

أن�ص������م اإىل جماع������ة اأو �صلة ما ذات نفوذ،  مل ا

لت�صاع������دين على ت�صلق �صجرة الن�رص العالية، 

فل������ن يُكتب يل النجاح، ول������ن اأحرز اأي تقدم 

يف حيات������ي ال�صحفية ومهنتي الكتابية. وقد 

خالفت������ه الراأي، وقلت ل������ه اإن اأ�صالة الكتابة 

دباء  أه������م من النتم������اء اإىل �صلة. فكب������ار الأ ا

من اأمثال طه ح�ص������ني واملنفلوطي وحمفوظ 

أو فئة  أية جماعة ا والعق������اد مل يكونوا يتبعون ا

�صهم  معين������ة. ومع ذلك فقد �رصبوا باأوفر الأ

يف دني������ا الكتابة وم�صم������ار الن�رص، فطبقت 

ل�صن،  فاق، ولهجت باأ�صمائهم الأ �صهراتهم الآ

واأ�صبح������وا م������لء ال�صم������ع والب�������رص، وملعت 

أ�صه������ر الدوريات  اأعماله������م عل������ى �صفحات ا

واأعظ������م الكتب. وما اأق�صده م������ن ذلك، اأن 

الكاتب، اإذا كان مبدعاً واأ�صياًل واأميناً، ل بد 

اأن ينال ن�صيبه من التقدير، �صواء لقي الدعم 

أم مل يل������ق . وبالن�صبة  م������ن اجلهات املتنفذة، ا

يل �صخ�صي������اً، فاإن الذي اأحب������ط اأمنيتي يف 

اإ�ص������دار كتب ت�صم تاأريخ������اً وتقومياً جلميع 

الدوري������ات العربي������ة، و�ص������ولً اإىل مو�صوعة 

�صحفية كامل������ة وغري م�صبوقة، هو الظروف 

احلياتية ال�صعبة التي مررت بها ولي�س عدم 

انتمائ������ي اإىل �صلة متنف������ذة. وعلى كل حال، 

ن من تاأليف )13( كتاباً  فقد متكنت حتى الآ

يدور معظمها حول مو�صوع ال�صحافة، دون 

أنني غري  ألق������ى دعماً من اأح������د. �صحيح ا اأن ا

را�س عم������ا حققت������ه، اإل اأن �صبب التعرث، ل 

ديب الناقد  يعود اإىل التعليل ال������ذي تبناه الأ

الراحل حمي الدين �صبحي.

أوراق������ي ال�صحفي������ة القدمية، اأن  وم������ن ا

ال�صاع������ر الراحل حممد احلريري الذي كنت 

اأعم������ل مع������ه يف ال�صبعين������ات يف جملة املعلم 

أك������رث من ال�صطب  العرب������ي، لحظ مرة اأين ا

�صاف������ة يف م�صودات  والتعدي������ل والتغيري والإ

أكتبها، وعندم������ا �صاألني عن  املقالت الت������ي ا

ال�صبب يف هذا النهج، اأجبته باأين يف امل�صودة 
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ف������كار بطريق������ة مب�صط������ة  أكت������ب الأ وىل، ا الأ

وع�صوائية واأهت������م بامل�صمون فقط، ب�رصف 

�صلوب اللغ������وي. وبعد ذلك،  النظ������ر ع������ن الأ

اأوجه اهتمامي نحو ال�صياغة اللغوية وترقية 

فكار  أُُعنى بالأ أنني يف البداية ا �صلوب. اأي ا الأ

�صلوب. فما كان منه اإل اأن وّجه  وبعده������ا بالأ

أدبية بقوله اإن الكاتب احلقيقي  اإيّل �صفع������ة ا

ي�صتطيع اأن يكتب عل������ى الفور باأ�صلوب جيد 

و�صياغة راقية، مل������رة واحدة، ودون م�صودة. 

وقد خالفته الراأي. فاأّي منا على حق ؟!

ومبنا�صب������ة ذكر احلريري، فقد كان هذا 

ال�صاعر عل������ى ال�صعيد ال�صخ�صي فريداً من 

نوعه، ويت�رصف بطريقة عفوية وفكاهية مثرية 

ومتحررة من القيود وال�صكليات الجتماعية 

أيدينا وتن�ص������ف حريتنا. ويف اأحد  التي تغل ا

أي������ام اأواخر ال�صتين������ات، وبينما كنا نعمل يف  ا

غرفة قلم حتري������ر جملة املعلم العربي، التي 

آنذاك ال�صيدة هاجر  كان������ت تراأ�س حتريرها ا

�صادق، خطر ل�صاعرنا العتيد فجاأة اأن يرفع 

ثناء  عقريته بالغناء وب�صوت عال. ويف هذه الأ

فوجئنا بوزير الرتبية الراحل ح�صن اخلطيب، 

يطل علينا يف الغرفة، بينما كان يقوم بزيارة 

اإىل املجل������ة، دون �صابق اإنذار، وبينما توقعنا 

اأن ي�صت�صي������ط الوزير غيظ������اً، وتغلي مراجل 

غ�صبه، فاإنه ابت�صم وقال للحريري، �صاحكاً 

: ما ه������ذا ال�صوت اجلميل... ملاذا ل ترفعه 

أك������رث.. حتى ي�صمعه باق������ي موظفي الوزارة  ا

؟ فلم يكن من احلري������ري اإل اأن اأجابه على 

آ�صف يا  الف������ور، وبدم بارد، ودون اأي حرج : ا

�صيادة الوزير.. فاأنا اأعاين من بع�س الزكام 

أ�صتطيع اأن اأرفع �صوتي  والتهاب احللق.. ول ا

اأكرث من ذلك، �صاأفعل هذا يف املرة القادمة، 

ن !        وهنا �صحكنا جميعاً،  فاأعذرين  الآ

وكان الوزير اأكرثنا �������رصوراً واإعجاباً بجواب 

ال�صاعر الذي يذكرن������ا ب�رصعة بديهة �صعراء 

ي������ام وقدمي  الع������رب وامل�صلم������ني يف غابر الأ

الزمان. رح������م ال ال�صاعر احلريري الذي 

كان يتحفنا بنكات������ه وفكاهاته وميالأ حياتنا 

بدعابات������ه وحركاته التمثيلي������ة. ورحم ال 

الوزي������ر املت�صامح املتوا�صع ال������ذي كان يهتم 

كثرياً مبجل������ة املعلم العربي ويح������اول دائماً 

م������ام، مب�صاعدة جلنة اإ�رصافها  دفعها اإىل الأ

التي رئ�صها املربي الكب������ري خريي الن�صواتي 

دباء  آن������ذاك من خرية الأ وت�صّكل اأع�صاوؤها ا

واملربني ومنه������م يا�رص املالح ال������ذي اأحتفنا 

فيما بعد بامل�صل�صل ال�صهري )افتح يا �صم�صم(، 

و�صليمان العي�صى، �صاعر ال�صغار والكبار.

ن ن�ص������ل اإىل منعطف جديد  ودعن������ا الآ
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يرتب������ط مبجال التعامل مع الدوريات : فقد 

أر�صلت من������ذ اأكرث من عقد اإىل جملة العربي  ا

الكويتية مراجعة لكتاب )درا�صات عن واقع 

الرتجم������ة يف الوط������ن العرب������ي( وكان يراأ�س 

حتريرها الدكتور حممد الرميحي، فاعتذرْت 

املجل������ة بعد فرتة، لع������دم اإمكانية ن�رصه وهنا 

اأ�صبح من حقي اإر�صال املقال اإىل مكان اآخر. 

وبالفعل بعثت به اإىل جملة القافلة، فوافقت 

أت������ه املالية،  أر�صل������ت اإيل مكافا على ن�������رصه وا

�صلف������اً وقبل ن�������رصه، كعادته������ا. وبعد �صهرين 

تقريباً، فاجاأتني جمل������ة العربي بن�رص املقال 

الذي �صب������ق اأن اعتذرت لع������دم ن�رصه. وهنا 

متلكتن������ي احلرية واأ�صب������ح موقفي من جملة 

القافلة حرجاً جداً، فقمت بالت�صال برئي�س 

�صتاذ عب������د ال خالد اخلالد،  حتريره������ا الأ

و�رصحت له ما ح������دث لئال تعيد جملته ن�رص 

املقال، فتح������دث ازدواجية يف الن�رص، ت�صيء 

ر�صال  لها. وقد اأعرب������ت له عن ا�صتعدادي لإ

مقال اآخر اإىل املجلة، بدلً من املقال ال�صابق، 

وبدون مكافاأة مالية بالطبع. وقد فعلت هذا 

بالفعل، فكان مو�صع امتنان من املجلة. وبعد 

أر�صل لها مقالً اإل وتوافق على  ذلك، مل اأكن ا

ن�رصه، تقديراً ملوقفي. ومن النهوج ال�صحفية 

أنها  اخلاطئة التي تنهجها بع�س الدوريات  ا

اأحياناً تعدل اأو حت������ذف بع�س العبارات يف 

فقرة ما، دون اأن تاأخذ يف احل�صبان �رصورة 

تعديل باقي العبارات يف الفقرة نف�صها، مبا 

ول، وحتى يكتمل  ين�صج������م م������ع التعدي������ل الأ

آخ������ر، فاإن اأي  التنا�ص������ق يف املعنى. وبتعبري ا

أو تعديل يف جزء من فقرة، يجب اأن  ح������ذف ا

يليه اإعادة نظ������ر يف الفقرة باأكملها.  واإذا مل 

يحدث هذا، �صين�صاأ ع������دم ان�صجام وتنا�صق 

يف الفحوى وق������د حدث هذا معي يف مرات 

كث������رية، يف العدي������د من املق������الت، مما اأدى 

اإىل اخت������اللت يف بع�������س معانيه������ا. وهذا 

يوجب على مقومي املق������الت، األ ي�صارعوا 

اإىل احل������ذف وال�صطب جزاف������اً، دون النظر 

يف ال�صل������ة املتكاملة للمع������اين. ومن �صلبيات 

ال�صحاف������ة العربي������ة، اأن بع�������س الدوريات 

ق������د ي�صلها مقال جيد �صال������ح للن�رص، ولكنه 

يت�صمن ثغرة �صغ������رية اأو عبارات قليلة غري 

م�صتحبة لديها، فرتف�س املقال وتلغي اجلهد 

املب������ذول فيه برمته، ب������دلً من اأن تطلب من 

�صاحب������ه اإجراء التعدي������ل املنا�صب. واخليار 

الثاين هو ما تلجاأ اإليه الدوريات التي حترتم 

الكاتب وتق������در اإنتاجه. وقد مررت بتجارب 

عديدة تتعلق باحلالتني. ويف اإحدى املرات، 

قدم������ت اإىل جمل������ة املعرفة ال�صوري������ة مقالً 
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ق�صرياً حول )العطري واجلزائري(، وعو�صاً 

ع������ن اأن تهمل املجلة املقال، لق�رصه، اأعلمني 

ديب الدكتور علي القيم،  رئي�س حتريرها الأ

كادميي  نتاج الأ م�صك������وراً، اأن جملته تعنى بالإ

املطول، ول م������كان على �صفحاتها للمقالت 

أتو�صع يف املقال، اإن  املختزلة، واأن عل������ي اأن ا

اأردت اأن ي�صق طريقه اإىل الن�رص. وقد وجدت 

أن������ه حمق يف طلب������ه، فقم������ت باإ�صافة اأفكار  ا

جديدة اإىل املقال حت������ى اأ�صبح حجمه ت�صع 

�صفح������ات بدلً من ثالث، فتم ن�رصه يف عدد 

أفلم يكن هذا، اأف�صل من  ني�صان لعام 2007. ا

رف�س املقال، وهدر جهود الكاتب، كما تفعل 

بع�س الدوريات التي ت�صتهني بالكّتاب؟

كانت هذه جم������رد خواطر واأوراق عابرة 

ا�صتقيتها م������ن رحلتي الطويلة مع ال�صحافة 

العربية. وهناك غريها الكثري من الطرائف 

التي اأعت������زم التعر�س لها يف كتابات قادمة. 

وقد ل تكون مهمة بحد ذاتها، اإل اأن قيمتها 

داء  تكم������ن يف مغازيها ودللته������ا بالن�صبة لأ

�صحافتنا العربية و�رصورة تنقيته من بع�س 

ال�صلبيات التي حتف به.

¥µ
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تُعت������رب ن�صو�س الفيدا Vida )تعني بال�صن�صكريتي������ة املعرفة( والفيدانتا 

ن�صاين. يعود تاريخ  Vedanta  )نهاية املعرفة( من اأقدم خمطوطات الرتاث الإ
�صفار اإىل احلقبة الفيداوية املبكرة وهي حقبة ما قبل ال�صن�صكريتية 

ه������ذه الأ

الكال�صيكي������ة املمتدة من 1500ق.م اإىل 600 ق.م  )الفرتة املتاأخرة من الع�رص 

الربونزي اإىل الفرتة املبكرة من الع�رص احلديدي(. 

مفهوم العدل املطلق

داب الفيداوية يف الآ

مرتجم وكاتب �صوري.

العمل الفني: الفنان عادل الكري.

❁

˜

❁
عماد �عماد �أبو فخربو فخر
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وىل   ويعتقد الباحث������ون اأن الن�صو�س الأ

رياين للهند،  للفيدا تعود اإىل ف������رتة الغزو الأ

فرتة دخول الكتابة اإىل الهند، وكان الن�صاك 

واحلكم������اء الهنادك������ة قبل ذل������ك يتناقلونها 

�صفاهاً، اأما الفي������دا ب�صكلها احلايل فيُعتقد 

أنه������ا تع������ود اإىل القرن الثال������ث قبل امليالد.   ا

�صفار الفيداوية ال������رتاث الفكري  ت�ص������كل الأ

الفل�صف������ي الروح������ي للهند، ومتث������ل بدايات 

دب ال�صن�صكريتي الذي ا�صتمر مع املالحم  الأ

ال�صن�صكريتي������ة الكربى خالل الع�رص الذهبي 

دب ال�صن�صكريتي الكال�صيكي املمتد من  ل������الأ

الع�صور الو�صطى املبكرة  )من الع�رص الثالث 

اإىل الع�رص الثامن امليالدي تقريباً(.

أ�صفار الفيدا اإىل اأربع جمموعات   تق�صم ا

نا�صيد ال�صعرية هي: من الأ

 1- ري������غ في������دا: تتاألف م������ن نحو األف 

ن�صي������د وتت������وزع على ع�رصة كت������ب  2- �صاما 

في������دا: تتكون م������ن مقاطع �صعري������ة وغنائية  

3- ياجور فيدا: ت�صم مقاطع �صعرية ونرثية 

ي     �صاح تتن������اول �صعائ������ر العبادة وتق������دمي الأ

نا�صيد ال�صعرية  أتهارفا في������دا: ت�صمل الأ 4- ا

دعية والتعويذات ال�صحرية واللفظية . والأ

وباني�صاد الق�صم الفل�صفي  ت�صكل كتب الأ

م������ن الفيدا ويبلغ عدده������ا 108 كتاباً. ميثل 

كتاب »فيدانتا �صوطَر« اخت�صاراً موجزاً لها، 

وت�صتمل »البورانا« عل������ى التفا�صري وال�رصوح 

أم������ا ملحمة  وعدده������ا ثمانية ع�������رص كتاباً. ا

»املهابارات������ا« الت������ي كتبت من اأج������ل العامة  

فت�صتمل على ن�صيد املوىل »البهاغفاد جيتا« 

داب الفيداوية واأكرثها  الذي يعترب جوهر الآ

قدا�ص������ًة، وهو ي�صتم������ل عل������ى تعاليم املوىل 

كري�صن������ا اإىل اأرج������وَن Arjuna ملك عائلة 

بهاراتا  وحواره معه يف �صاحة املعركة، حيث 

يدعوه اإىل الفع������ل والعمل والقتال يف �صاحة 

املعرك������ة عندما ي�صبح القت������ال واجباً ل بد 

منه.

أ�صفار الفيدا   تع������زو التقاليد الهندي������ة ا

�صخ�صيت������ني  اإىل   Vedanta والفيدانت������ا 

أ�صطوريتني هما: الفيل�صوف بادريانا   ن�صف ا

)حوايل الق������رن الرابع قبل امليالد( واحلكيم 

أو الناظم(  الذي يعزى اإليه  فيا�صا ) اجلامع  ا

أ�صعار امللحمة  جتميع وكتابة ن�صو�س الفيدا وا

ال�صعرية مهابهاراتا والفيدانتا �صوطر .

لق������د و�صع������ت الن�صو�������س الفيداوية يف 

�صورة اأمثال بليغة ت������كاد تكون غري مفهومة 

بدون اللجوء اإىل التفا�صري وال�رصوح. وب�صبب 

تع������دد التفا�صري ن�صاأت مدار�������س متعددة يف 

الفل�صف������ة الهندي������ة، برزت اأهمه������ا مدر�صة 

أ�ص�صها الفيل�صوف والالهوتي  الالثنائية التي ا

الهندي �صانكارا .

امل�صكلة الرئي�صي������ة يف نظام التف�صري يف 

مدر�صة �صان������كارا هي طبيع������ة العالقة بني 
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الذات الفردي������ة )النف�س(  وال������روح الكلية. 

ووفق������اً ل�صان������كارا فهما متطابق������ان. ولكن 

ال������ذات الفردية حمجوب������ة باجلهل عن فهم 

الطبيعة الكونية الالثنائي������ة للوجود احلق. 

ولهذا ال�صبب فال������ذات الفردية ل تدرك اإل 

�صياء املنف�صلة بذاتها، اأي الوجود  الذوات والأ

ذي الطبيعة املادية - الزمنية فقط، وهكذا 

فاإنها ل ت������درك اأن املوجودات املنف�صلة هي 

نها نتاج قوة الوهم  بال�رصورة غري حقيقية لأ

الكونية )املايا( .

وما دامت ال������ذات الفردية بدون معرفة 

حقيقية، �صتبقى تبحث عن ذاتها احلقيقية 

يف الع������امل الظاهري. و�صتبقى تتقلب يف عامل 

امل������ادة تخترب ال�صم�ص������ارا اأي �صل�صلة الوجود 

رواح غري  واملوت وال������ولدة، و�صتبقى هذه الأ

امل�صتن������رية خا�صعة لعملي������ة الكارما )اأفعال 

اخل������ري وال�رص يف الوج������ودات املا�صية والتي 

أنه  أي�صاً(، اإل ا حتدد �صكل الوجود امل�صتقبلي ا

وع������رب املعرفة ال�صحيح������ة للفيدانتا، تدرك 

النف�س حقيقتها الالحمدودة لوجودها اخلالد 

خلف حجاب قوة الوهم الكونية، ومن خالل 

حتقيق الذات تتحرر من ال�صم�صارا والكارما 

بدية بالفناء  لت�ص������ل اإىل ال�صكينة والغبطة الأ

�صمى املطلق.  والحتاد بالكائن الأ

يجابي : لهة والتنزيه االإ تعدد االآ

تتح������دث الفيدا عن »برهم������ا« و»�صيفا« 

و»في�صنو« كاآلهة، ولكنها ترى فيهم خملوقات 

كاملالئكة خا�صعة للولدة واملوت. ولكنها توؤكد 

�صمى وترى اأن روحاً  عل������ى وحدانية احلق الأ

�صمى  زيل الأ واحدة هي روح الكائن احلي الأ

رواح وهي متج�صدة يف جميع  هي م�صدر الأ

الكائنات احلية ب�ص������ورة الذات املثلى وترى 

أ منها، فهو  �صواها من الكائنات جزًء ل يتجزا

أنها تتحدث  »واحد وخمتلف باآن معاً«. ومع ا

عن كري�صنا وحيات������ه وولداته، وزياراته اإىل 

ر�س وكّراته وله������وه وزوجاته ولكنها ترى  الأ

كل ذلك من قبي������ل التجاوزيات وت�صدد على 

وحدانية ال، اأما لفظ������ة كري�صنا فهي ا�صم 

آخ������ر ل وهو الذات العلي������ا امل�صيطرة على  ا

الكون، علة العلل، حوا�صها جتاوزية، ل ميكن 

حاط������ة مباهيته������ا. اأما  أو الإ اإدراك كنهه������ا ا

ول،  أو املبدع الأ ول ا برهم������ا فهو املخل������وق الأ

وب������ه تُعقل هذه الظاهرة الكونية وهو جممل 

القوانني الطبيعية واملادية التي ت�صرّي الكون 

مبكوناته الثالث م������ادة، طاقة، عقل. ولكن 

فيما يتعدى برهما هن������اك بَر برهما احلق 

�صمى املطلق . الأ

العمل والواجب  :

ل تاأم������ر الفيدا برتك الدنيا تركاً مطلقاً 

ب������ل تكتفي اأن يراقب امل������رء خالقه حتى يف 

�صاعات العم������ل، وتعترب اأن العم������ل املكّر�س 

اأف�ص������ل من النقطاع ع������ن احلياة، وترى يف 
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املنقطع������ني عن احلي������اة اأ�رصاراً 

وخا�ص������ًة اإذا اأ�صاف������وا اإىل ذلك 

تعذيب جوارحه������م. تنبذ الفيدا 

العنف وتدعو اإىل الالعنف ولكن 

اإذا اأ�صب������ح العنف دواًء ي�صتلزمه 

طار  املر�س جاز تناوله. يف هذا الإ

يحث كري�صنا اأرجون على القتال 

يف �صاحة املعرك������ة، ولكننا جنزم 

اأن هذه املعركة هي لتحرير النف�س 

ر�س والتحليق بها  مما يكبلها بالأ

يف �صماء الروح ملعانقة احلقيقة 

والنعت������اق م������ن غي������الن املادة.  

وتعت������رب العمل املكّر�������س للخدمة 

العام������ة وخلدمة ال عرب خدمة 

خملوقاته و�صيلة للتحرر والرتقاء 

ثام التي الت�صقت  بالنف�������س وتطهريها من الآ

أثناء تقلّبها يف املادة . بها ا

يخاطب املوىل كري�صن������ا �صديقه اأرجون 

قائاًل :

ن�ص������ان القيام بواجبه،  ف�صل لالإ »م������ن الأ

حت������ى لو مل يح�ص������ن القيام به، م������ن اأن يقوم 

بواجبات غريه، وينجزها على اأكمل وجه«.*

 ويدع������و كري�صن������ا اأرج������وَن اإىل العم������ل 

أداء الواجب  املجرد، املنزه عن املكا�ص������ب، وا

دون النظ������ر اإىل ح�صاب الن�������رص و الهزمية، 

مل .  الربح و اخل�صارة، اللذة والأ

»لك احل������ق بتاأدية واجب������ك املعنّي لك، 

ولي�س لك احل������ق يف ثمرته. ل تعترب نف�صك 

أبداً ول تتعلق قط برغبة  علة نتائج اأعمالك ا

أداء الواجب«. عدم ا

�صا�صية ح�صب  اإن احلقائ������ق اخلم�������س الأ

�صم������ى والكائن احلي  له الأ الفيدا ه������ي: الإ

والطبيع������ة املادية والزم������ان القدمي والفعل. 

أم������ا احلقيقة اخلام�صة  أربع������ة منها خالدة، ا ا

الفعل »كارما« فهي متغ������رية وحمدثة، حيث 

ميكن للكائن احل������ي اأن يغري م�صريه وقدره 

بالعمل.

أداء  ن�صان عن ا »يجب اأن ل يتقاع�������س الإ
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الواج������ب املولود من طبيعت������ه حتى واإن كان 

ن كل جهد  خطاء ذل������ك لأ عمل������ه مليئ������اً بالأ

مغط������ى ببع�س النقائ�س متام������اً كما يغطي 

الدخان النار«. 

الظاه���رة املادي���ة )قوة الوه���م الكونية  

- املايا(  :

تدعو الفيدا الظاهرة املادية ب� » املايا » 

اأي الوهم وتعتربه������ا ظاهرة حقيقية ولكنها 

موؤقت������ة و متث������ل الطاقة الهام�صي������ة ال�صفلى 

للم������وىل وه������ي منف�صلة ع������ن امل������وىل، اأما 

الكائنات احلية فهي اإحدى جتليات الطاقة 

الروحانية العليا للموىل ولكنها غري منف�صلة 

نها واعية، اإذ يحّت������م عليها م�صريها  عن������ه لأ

�صمى عرب الوعي  الع������ودة اإىل مقام الكائن الأ

ومعرفة الذات؛ واملعرفة يف الفيدا هي رحلة 

ن من عرف  ذاتية تاأملية يف اأعماق النف�س. لأ

نف�صه قد عرف ال. 

ن�صان باملعرفة التي   »عندما ي�صتن������ري الإ

متح������ق اجلهل، تك�صف معرفته كل �صيء كما 

تك�صف ال�صم�س كل �صيء يف النهار«.

»تُع������رف الطبيعة الفيزيائي������ة بال نهاية 

حتولته������ا. والك������ون ه������و ال�ص������ورة الكونية 

أنا هو هذا امل������وىل املمثل بالذات  للم������وىل، وا

املثلى القاطنة يف قلب كل كائن متج�صد«.

أتخل������ل هذا الكون كله بذاتي غري  »اإنني ا

املنظ������ورة. كل الكائن������ات احلي������ة توجد يّف 

ولكنني ل�ص������ت موجوداً فيه������ا. ومع ذلك ل 

، هو ذا �رصي الغام�س. 
ّ
تكمن الكائن������ات يف 

أنني يف كل مكان،  أنني الرّزاق ورغ������م ا رغم ا

لكن تبق������ى ذاتي م�صدر اخللق. اعلم اأن كل 

اخلل������ق اجلمي������ل واملجيد والق������وي ينبع من 

�رصارة م������ن بهائي. لكن ما ه������ي احلاجة يا 

لة ؟ اإنني  اأرجوَن لكل ه������ذه املعرف������ة املف�صّ

اأتخلل هذا الكون واأحافظ عليه مبجرد ذرة 

واحدة من بهائي«.

   مفهوم العدل املطلق :

مي������ان بخلود الروح ه������و القاعدة  اإن الإ

�صا�صية وحجر الزاوية يف الفيدا . الأ

اإن ه������ذا الع������امل خمل������وق �صم������ن قوانني 

دقيق������ة تعم������ل يف منظومة كامل������ة الرتابط 

أث������ري املتبادلني فيما  قائم������ة على التاأثر والتا

ب������ني جمي������ع مكون������ات وخملوق������ات الكون، 

أ�صا�س العدل  وتعم������ل ه������ذه املنظومة عل������ى ا

املطلق يف اإتاح������ة الفر�س للجميع على قدم 

امل�ص������اواة، و احل�ص������اب على قاع������دة الثواب 

والعق������اب والفعل ورد الفع������ل ملا ي�صدر عن 

ن�ص������ان من فع������ل و قول وم�صاع������ر ونوايا  الإ

على مبداأ حرك������ة البن������دول )الرّقا�س(  اإذ 

كل ق������وة تخرج ع������ن نقطة الو�ص������ط ت�صتلزم 

بال�رصورة ق������وة معادلة يف اجله������ة املقابلة، 

وتكون نقط������ة الو�صط هي احلقيقة حيث ل 

ن�صان  غلو ول تطرف، به������ذا املعنى يكون الإ
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م�صوؤول م�صوؤولية كاملة عن اأعماله و م�صريه 

نه هو الذي ي�صنع م�صريه باأعماله  وقدره لأ

ورغباته، حيث يق�صي مفهوم العدل املطلق 

اأن يتلقى الكائن احلي نتيجة اأعماله وردود 

الفعل عليها حتى يتحرر نهائياً من الرغبات 

أثناء ذلك لبد  النا�صئة عن اللذات احل�صية وا

له م������ن اأن يظل يتقلب يف ع������امل املادة ثنائي 

القطب خمت������رباً املتناق�صات الثنائية التي ل 

منا�س من اقرتانها بالتج�صد يف العامل املادي 

و يقا�صي �������رصور املر�س وال�صيخوخة واملوت 

والولدة. 

»املوت موؤكٌد ملن يول������د، والولدة موؤكدة 

ملن مي������وت. تكون كل التج�ص������دات يف حالة 

الالتكوي������ن يف البداية، ويف حال������ة التكوين 

لبع�س الوق������ت، ثم تعود حلال������ة الالتكوين 

ثانية. اإذن ما الداعي للنحيب؟«* 

»ل������دى طلوع نه������ار »برهم������ا« تاأتي هذه 

عداد الواف������رة من الكائن������ات احلية اإىل  الأ

الكينون������ة، ولدى جميء ليل������ه »برهما« تُباد 

 بعد اأخرى يطلع النهار، وت�صتيقظ 
ً
كلّها. مرة 

هذه الكائن������ات ن�صطة، ثم يحّل الليل وتهلك 

ثاني������ة ل حول لها يا بهاراتا. ولكن وراء هذا 

الظاهر، يوجد طبيعة اأخرى �رصمدية تتعدى 

هذه املادة الظاهرة حيناً والكامنة حيناً اآخر، 

اإنها مطلقة، ول تفنى حتى عندما يفنى هذا 

العامل«.

-     جميع هذه �لن�شو�س �لو�ردة �شمن عالمتي �لقتبا�س ».....«  هي من كتاب ن�شيد �ملوىل بهاجفاد 

، ترجمة ر�بح يون����س، د�ر كتب  جيت���ا، مقدم���ة و����رشوح �. �س. بهكط���ي فيد�نَت �شو�م���ي بربهوبا����سَ

بهكطي فيد�نَت، لندن، �ململكة �ملتحدة .
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ن�صان و �صلته باملكان جوهرية واأ�صيلة، وي�صتحيل ت�صوره  - اإن عالق������ة الإ

من  لفة والأ ن�صان ويحق������ق له الأ خارج������ه، واملكان ال������ذي ي�صتجيب لطبيعة الإ

وال�صتقرار ه������و املكان الذي اعتاد على ب�صط �صيادت������ه فيه، دون اأن ينازعه 

ن�صان خلوته  اأح������د عليه وبهذا املعنى ي�صبح املكان:) احلي������ز الذي ميار�س الإ

فيه بنف�صه دون �صلطة خارجية، واإبداعاته ب�صكل حر دون معطالت اجتماعية 

وطبيعي������ة. ومن ناحية ثانية: ين�صاأ نوع من العالق������ة النف�صية والعاطفية بني 

إيقــــاع املكـــــــاناإيقــــاع املكـــــــانإيقــــاع املكـــــــان

عند بع�ض ال�شعراء احلمويني

كاتب �صوري.

العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�ص 

❁

˜

❁
�سلوم درغام �سلوم �سلوم درغام �سلوم 
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ن�صان واملكان الذي ي������اأوي اإليه �صواء كان  الإ

أو قرية  من������زلً اأو حقاًل اأو معم������اًل اأو مكتباً ا

ن�صان  اأو مدين������ة اأو مرفقاً.. اإلخ لذا ي�صعر الإ

بالغرب������ة جراء تركه امل������كان الذي تربطه به 

حكايات وذكريات، ويح�س ب�صوق عارم ميالأ 

مكنة  كيان������ه النف�صي والروح������ي والعقلي لالأ

أو م������ّر بها، هذا احلنني وال�صوق  ألفها ا التي ا

مر حنني و�صوق  مكنة هو يف واقع الأ لتلك الأ

لذاته نف�صها، ه������ذه الذات املبثوثة يف حنايا 

ق������د يكون امل������كان مطلقاً 
 )1(

مكنة( تل������ك الأ

مت�صع������اً ل ح������دود له قد ي�صم������ل الكون كله 

وتُعرف حمتوياته باحلوا�س.

اإن للم������كان تاأثرياً عل������ى البنية ال�صعرية 

والفكري������ة واملو�صوعية عن������د ال�صاعر، ولعل 

امل������كان هو الذي يخلق المت������داد الوجداين 

يف اإب������داع ال�صاعر، ومين������ح ال�صاعر للمكان 

م������ن عاطفته وحمبته وتطل الق�صيدة حاملة 

أة احلقيقية  العفوي������ة يف ال�صبك وتك������ون املرا

للبيئة واملجتم������ع وذات ال�صاعر، ومن املكان 

ي�صتم������د ال�صاعر مادت������ه ال�صعرية، وقد لعب 

أ�صا�صياً يف  املكان منذ الع�رص اجلاهلي دوراً ا

دبي������ة، ومن ل يعرف  �صن������ع ماده ال�صاعر الأ

دور املكان عند ال�صاعر اجلاهلي الذي يقف 

على الأطالل ي�ص������ف الأطالل مكاناً ويبكي 

ماكن وي�صف  �صحاب، ويذكر الأ وي�صتوقف الأ

عنا�رص املكان ويعددها.

- يف جتربة ال�صاع������ر راتب �صكر جاءت 

�ص������ورة امل������كان من خالل ذل������ك احلنني اإىل 

اأم�صي������ات بريوت، حي������ث العم������ل والدرا�صة 

هن������اك، جاء احلن������ني لياًل حمم������اًل بال�صوق 

�س9:
)2(

هله واأ�رصته يقول لأ

حنيني زارين هذا امل�صاء

حمماًل بال�صوق

ترجعني �صفينته

على بحر الوداد

اإىل جبال عانقت ج�صد الغيوم

وم������ن ذكري������ات الطفول������ة واحلنني اإىل 

املا�ص������ي ر�ص������م ال�صاعر �ص������ورة والده، وهو 

ينح������ت احلجر، م�صقطا احلي������اة على املقلع 

ب�صفته مكاناً للعمل، وا�صتطاع اأن يجعل منه 

مكاناً جمياًل خارج������اً عن املعروف، و�صورة 

أبيه ه������م اأ�صدق������اء ال�صم�س يف مهنة  رف������اق ا

�س46: باحلديد يرّن 
)3(

النحت والبناء يقول

على اأذن النهار

واملقالع اأن�صودة / يف يديه

�رّشحت �صعرها بالغبار

واأبي �صّيد يف احلوار

باحلديد يرّن / وي�صغي اإليه النهار

ويظهر ذل������ك بو�ص������وح يف ق�صيدة )لغة 

مرتفة م������ن اليم������ن ال�صعيد( حي������ث وجدنا 

اجلبل ي�������رصب �صوء ال�صاع������ر، و�صوته نبتة 

ظامئ������ة ون�صيده م������ن بخور، بينم������ا الظلمة 
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ماله������ا يف دفرت النور ح�ص������ور، وال�صوت له 

 ال�صاعر، واأ�صاف 
ّ

غاين كما ع������رب امتداد الأ

�س16:
)4(

بقوله

ميي�ص النجم يف اأغ�صانه / مي�ص م�صّوق

حللي من �صند�ص الوقت، و�صوتي من اأغان

وعطور

كلما نامت حروف ال�صوء /يف �صوتي/ �صحا 

كاملجد 

يف اأو�صم���ة اجلن���د /يف لغ���ة مرتف���ة/ يطل���ع 

منها وجه فجري 

دافعًا نور يديه /من جديد/ يف كياين

ور�صم ال�ص������وت وال�صوء عن������د ال�صاعر 

حبة  حبة واملكان الذي �صّم الأ العناق بني الأ

وهذا �صوت النواعري يف حماه مدينة ال�صاعر 

واأ�صوات احلب وال�صجاعة واحلرية جمتمعة 

ن�صانية الت������ي ج�صدها  يف ه������ذه اللوح������ة الإ

�س42: 
)5(

ال�صاعر يف قوله

ت /تباركني واأغنية النواعري التي اأنَّ

�صوته���ا  م���ن  قبل���ة   / جبين���ي  يف  وتطب���ع 

العاري

�صداها ما يزال بخاطري

حلان اأوتاري جنوى/ وما عزفت من االأ

بثينة اأهلها اأهلي/ وليلى �صوت اأفكاري

وخول���ة يف ن�صي���دي فتن���ة / وعبل���ة داره���ا 

داري

هك������ذا ا�صتطاع ال�صاعر رات������ب �صكر اأن 

ن�صانية من خالل املكان  ير�صد الق�صاي������ا الإ

ومن خالل احلنني القابع يف اأعماقه، احلنني 

لكل جميل وحمبوب يف هذا الوطن.

يقول الكاتب الدكتور حمزة ر�صتناوي يف 

املكان عند ال�صاعر رات������ب �صكر يف ق�صيدة 

)جمرد مدن لكننا نعرفه������ا(: )املكان �صكون 

والزمان حركة ولكنهما بالن�صبة اإىل ال�صاعر 

بع������دان حلقيقة واح������دة، فالق�صيدة لي�صت 

�صكوناً هام������داً بل هي خ������روج احلركة عن 

أقاليم الذاكرة، واملدينة  مركزه������ا لتنت�رص يف ا

عن ال�صاعر رات������ب م�صنعة رومان�صياً مدينة 

امل������كان ذو اخل�صو�صي������ة العالية، من خالل 

مقولتي الرحتال والفقد، ويتخذ املكان من 

ن  م�س بالآ الهيوىل �صفة له فيغدو جامعاً الأ

واملوجود بالغائب واملحدد بنقي�صه املوحي، 

ويف ا�صتح�صار ق�صة النبي يو�صف يف املقطع 

اخلام�������س يتحول املكان اإىل بئر وهنا يلج بنا 

ال�صاعر اأعمق طبقات الق�صيدة فهذه املدينة 

مغلقة عميقة موح�صة مملة �صخرية وكاأنها 

ج������ب يو�صف، و�صخ������ر البئر جم������روح باآثار 

ال�صاعر، ويف املقط������ع ال�صاد�س املكان خارج 

ف������ق ف�صيح يت�صع  املدينة �صم������اوي مفتوح الأ

للنور والكواك������ب والنجوم ومع ذلك، فاملكان 

ن�صان  ن املكان ه������و الب�رص، والإ �صاق عليه لأ

هل اأكرث من  ال�صائ������ع ل يعني له امل������كان والأ

حمطة.(
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-ويف جترب������ة ال�صاعر ح�صان 

عرب�س ما يده�صك هذا الو�صف 

ج������زاء  ملدين������ة حم������اه وع������ن الأ

واب������د يف ه������ذه املدينة، لقد  والأ

اأرخ������ت �صعره������ا كالعرو�س على 

ذكريات  وفيه������ا  العا�ص������ي،  نهر 

بالناعورة والنهر والقلعة  خا�صة 

�س20:
)6(

يقول

بنا  الن�صوى  الناعورة  دارت  كم 

ال�صطاآن اأف��اق��ت  ال��ن��داء  وع��ل��ى 

طي�صنا  ت�صكو  الزهراء  والقلعة 

ال�صبيان ت��رع��رع  كيف  اأراأي����ت؟ 

وحمبة  �صنًا  عا�صيها  ويفي�ص 

زم������ان ع���ن ط��ب��ع��ه ت��ت��ح��دث االأ

ال�صاع������ر ح�صان  وير�ص������م   -

عرب�س مالمح املدن ال�صعرية، فبع�صها هي 

مدن لل�صعر وبع�صه������ا هي مدن للقهر، ومن 

مدن ال�صعر مدينة حم������اه حيث عاد الربيع 

اإليها كعودة العا�صق و قد عتبت على ال�صاعر 

تق�ص������ريه، وال�صاعر يحم������ل لها احلب بقدر 

نها مالعب  �صع������ار لأ م������ا حتمل الكت������ب والأ

الطفول������ة عن������د ال�صاعر، و لك������ن ما مالمح 

هذه املدينة؟ وم������ا عالقتها بالعا�صي؟ يقول 

�س38:
)7(

ال�صاعر

العا�صي وط��ف��ل��ه��ا  ح��م��اة  ه���ذي 

تفيق موا�صٌم وتفوح اأزهار اإذا يحبو

طيعا ر���ص��ي��ا  ب��ع��ي��ن��ه��ا  ي��غ��ف��و   -

فاإذا خطا غردًا ففي خطواته اخل�صب

ت�صابقنا ال��ع��ا���ص��ي  وب��ح�����رشة   -

مع ال�صحب امل�صاغب فاحتوانا �صدره الرحب

- ون�����دور ب��ال��ن��اع��ورة ال��ن�����ص��وى

ونعلو يف املدى نعلو و يحلو فوقها اللعب

أث������راً كبرياً  - ه������ذا النه������ر اخلالد ترك ا

بداع  يف ذات ال�صاع������ر ولعله م������ن عوامل الإ

ال�صعري وح�������رصة العا�صي ل������ه امتداد من 

التاأثري اإىل �صعراء مدينة حماه حتى ال�صاعر 

احلموي الدكتور راتب �صكر مل يبتعد عن هذه 
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ال�صياغة )ح�رصة العا�ص������ي( وو�صع عنوان 

حدى جمموعاته. لإ

- و�رصيط املالمح يذكر امل�صاجد والكنائ�س 

حيث األف بينه������ا احلب ومدينة �صلمية التي 

أنها مدينة  أ�صار اإىل ا خ�صها بق�صيدة، فق������د ا

�س59: 
 )8(

ال�صعر والفكر يقول

ه������ذي ���ص��ل��م��ي��ة اأع�������ني ف��ت��ان��ة 

وت���������األ���������ق وم�������وا��������ص�������م خ�������رش

كما  ال��ط��ري��ق  يحجبها  و  ت��ب��دو 

ال��ب��در الغيمة  ج��ن��اح  يف  ت��خ��ب��اأ 

ح��ي��ث  ال�������وج�������دان  يف  ت�����رت�����اح 

ال��ف��ك��ر و  ال�������ص���ع���ر  اخل������ال������دان 

- يف مدينة ال�صلمية يقيم ال�صعر اأعرا�صه 

أرباب الف�صاحة والبالغة  دباء وا و قوافل الأ

ق������د م������روا يف اأر�صها وهك������ذا تعانق ال�صعر 

والفكر بني مدينة حماه ومدينة �صلمية.

ومالمح مدن القهر عندما يذكر ال�صاعر 

ح�ص������ان عرب�س مدينتني هما القد�س وبغداد 

وهما مدينتان �صامدتان مقاومتان لالحتالل 

والطغاة.

- ومدينة القد�س الت������ي تهتف من اأجل 

ال�صه������ادة هي ذاكرة �صالح الدين فيها نخوة 

ق�صى وبراأي ال�صاعر اأن هذه النخوة هي  الأ

بطال  أرواح ال�صهداء و الأ ن������داء القد�������س يف ا

�س14:
)9(

يقول

اأرواحنا  يف  القد�ص  ن��داء  هذا   -

ع���ن ع��م��ره ال ُي�����ص��األ ال��ل��ي��م��ون

- يا دولة ال�صهداء يا قد�ص القلو

حطني ي��ا  الطهر  ع��ي��ون  وي��ا  ب 

- اإن القد�س- املكان املقاوم واملقد�س - 

مازالت تقاوم على الرغم من جراحها وهي 

اأر�س الثائرين، و�صم�س احلق �صت�رصق فيها.

- ومالمح مدينة القهر واملقاومة بغداد 

وه������ي يف راأي ال�صاعر ت������اج العرب وح�صناء 

�س85:
)10(

البوادي يقول فيها

ب��غ��داد ي��ا اأخ���ت ال�����ص��اآم ع��روب��ة

األديك من عذب الفرات �رشاب؟

 �رشقوا �صفائر �صهرزاد وحلمها ال�

حباب �غايل فما انت�رشت لها االأ

�صى بغداد يا مدنًا تفيق على االأ

غراب ب�رشاج جرحك تهتدي االأ

ح�صارة ال��زم��ان  �صاأل  ما  بغداد   

ال�����ص��ف��اه ج���واب اإال واأن�����ت ع��ل��ى 

- وراح ال�صاع������ر يتحدث عن اأجزاء هذا 

امل������كان ذكر عط�صه������ا و مربده������ا ال�صعري، 

و نخله������ا ونخ������وة اأهلها، وعروبته������ا، وذكر 

املن�ص������ور واحلالج وال�صي������اب واملاأمون وعرب 

لغة اإيحائية ومو�صيقى متناغمة وخيال جمنح 

و�صور مده�صة و�صعرية ر�صم ال�صاعر مالمح 

مدن ال�صعر والقهر.

- ويف جمموعة /عن������اب/ لل�صاعر ر�صا 
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رجب يظهر التوه������ج العاطفي جتاه القرية 

امل������كان احلميم يطل فيها عطر املا�صي عند 

ال�صاع������ر حيث الطفولة ويظهر التوهج جتاه 

احلبيبة يف مرحلة متقدمة من ال�صباب، وهذا 

مكنة  ال�ص������دق الفني والواقع������ي يف ر�صد الأ

واملواق������ف يف القري������ة هذا الع������امل اجلميل 

�س 198:
)11(

والب�صيط الذي قال فيه

غ�����������اين ت���ل���ّق���ن���ا م����ن ب��ع��ي��د  واالأ

ب�����ص��داه��ا ه���ن���اك ب���ني احل����راج

واحل���واك���ري وارت���ط���ام ال�����ص��واق��ي 

النعاج ث��غ��اء  يخفي  بح�صاها 

ال��ق��رى ال اأح���ب ع��ن��دي واأح��ل��ى 

ب�������راج ق�����ال م����ا ق�����ال ����ص���اك���ن االأ

ك����ل ����ص���يء ي���ل���وح ل��ل��ع��ني ف��ي��ه��ا 

�����ص����ايف ال����ل����ون وا�����ص����ح امل���ن���ه���اج

ي��ل��ت��ق��ي��ن��ي ب��وج��ه��ه احل���ل���و نبع 

ك��ل��م��ا ج���ئ���ت ع����ائ����دًا اأدراج�������ي

حينًا القمح  نقدها  واحلوانيت 

حيان بي�ص الدجاج  وببع�ص االأ

ك��ي��ف اأن�����ص��ى ط��ف��ول��ة و���ص��ب��اب��ًا

ح��م��ال ����رش ن�����ص��وت��ي واب��ت��ه��اج��ي

وجت�صد الريف املتمثل يف قريته )عّناب( 

كنموذج لقرى الري������ف يف �صورية يف الدفء 

ن�صاين وهو عامل بارز ووا�صح يف الديوان،  الإ

أ�صقطه ال�صاعر على املكان وما حمله هذا  وقد ا

الري������ف يف الن�صف الثاين من القرن املا�صي 

من وداعة وطيبة وعفوية وب�صاطة رائعة تنب�س 

بالعاطف������ة ال�صادقة، مع ذكر عنا�رص القرية 

عرب مف������ردات كثرية منها )التن������ور، البيدر، 

احلق������ل، النبع، جمل�������س ال�صيافة، احلواكري 

�س213:
)12(

وغريها( يقول

زم�����ن�����ه ع���ل���ى دف��������رتي ت���ل���د االأ

ع�����ص��اف��ري يف ���ص��ف��ة ال�����ص��و���ص��ن��ه

ت����ف����ا�����ص����ي����ل اأي������ام������ن������ا ح����ل����وة 

وك���������ل ت����ف����ا�����ص����ي����ل����ه����ا م���ع���ل���ن���ه 

ع�������ج�������وز ت��������������اور ت�����ن�����وره�����ا

ب�����خ�����رة راح�����ت�����ه�����ا امل���ح�������ص���ن���ه

وط�����ف�����ل ي������ط������ارد ع�������ص���ف���ورة 

ف�������ت�������اأوي ل�������زاوي�������ة امل���دخ���ن���ه

و�صورة مدينة اأغادير يف املغرب ير�صمها 

ال�صاعر �صح������ادة الرتكاوي يحمل هذا املكان 

اإعجاب ال�صاعر ظهر ذل������ك عرب ال�صتفهام 

�س67:
)12(

والنداء يقول

اأغ����ادي����ر ي���ا زه�����رة ال�����ص��اط��ئ��ني 

وري����ح����ان����ة ب���ارك���ت���ه���ا ال�����ص��م��اء

اأن����ت ���رش اجل��م��ال؟ اأاأه���ل���وك اأم 

ب��ه��اء؟ ف��اأغ��ن��ى  اأ���ص��ف��ى  اهلل  اأم 

ن���������ص����ارة وج�������ه، ورق�������ة ل���ف���ظ، 

ول���������ني ط�������ب�������اع، وظ���������ل وم�������اء 

ويف جمموع������ة ))الن�ص������اوى الغريرات(( 

لل�صاع������ر م�صطفى العلواين جند ال�صاعر يف 
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�صحاب، ويتذكر بلده، و راح  غربته يتذكر الأ

 �س23: 
)13(

يت�صاءل عنهما بقوله 

�صفي  منهم  اأي��ن  و  �صحبي  اأي��ن 

لل�صحاب  مل�صًا  ال��ود  ميح�ص 

ادي  ه�����ذه ب���ل���دت���ي و زه�����ر ف������وؤ

اغ��رتاب��ي ���ص��وق  و  ال�صبا  ورب��ي��ع 

وحن������ني التذكر ي�ص������ده اإىل دم�صق، فيها 

ف������اق، فهو  حن������ني القل������ب، وعطرها مالأ الآ

ي�صتاق اإليه������ا، وحرية ال�صوؤال ح������ول العودة 

 �س45:
)14(

ميالأ كيانه يقول

قالوا دم�صق فّحن القلب اأو وجبا 

فاق وان�صكب وفاح عطر على االآ

اأ�صتاق زهرك اأ�صتاق ال�صام هوى 

عزبا �صاحبي  فهذا  اأع��ود  متى 

مل و اجلراح و  الغرب������ة لها ع������امل م������ن الأ

ال�صجر و الوحدة، و عن غربته يف ))لندن(( 

 �س98:
)15(

يقول 

هلل ))لندن(( كم قا�صيت من و�صب 

فيها و خالتها �صجران م�صطربا

اأم�صي وحيدًا وطول الدرب ياأكلني 

وه�صه�صات الهوى ال تاأتلي جلبا

ويف الدوح������ة ي�صتاق ملدينت������ه ))حماه(( 

�س37:
)16(

يذكر العا�صي والنواعري يقول

�صمراء عا�صي املنى عودي جلنتنا 

داب توحيد فال�صعر بوحك و االآ

هذي النواعري ت�صقي من ق�صائدكم 

عط�صى الريا�ص فزهر الرو�ص مولود

أ�صار ال�صاع������ر يف بداية املجموعة  وكما ا

بداع ال�صع������ري و ي�صبه ال�صعر  اإىل عملي������ة الإ

�س5: 
 )17(

بالينب������وع وبن������ور ال�صم�س بقول������ه 

))مثلما يتدفق الينبوع وكما ي�صطع نور ال�صم�س 

ين�ص������اب ال�صعر من نف�������س ال�صاعر، واإذا كان 

ر�س ي�صدر عن امتالء  انبجا�س امل������اء من الأ

احلو�س املائ������ي و ا�صطرابه واإذا كان �صعاع 

ال�صم�������س ي�صدر عن انفج������ارات هائلة على 

�صطحها، اإن ال�صعر يتولد عن ا�صطراب نف�س 

أبعادها  ال�صاع������ر باأحا�صي�س معينة تخفق يف ا

و ترتدد يف اأنحائها و هي تعتمل بقوة لرت�صم 

حروفاً م�صعة على بيا�س الورق.((

وانطالق������اً م������ن تف�صري ال�صاع������ر لعملية 

أنه عند الفراق  بداع ال�صعري ه������ذه، اأرى ا الإ

ينمو وجع املحبة، و يف الغربة ي�صتد احلنني 

و ال�ص������وق ويلتق������ي اإب������داع ال�صاع������ر مع ما 

بداع  يتذكره، اإنه يتذكر ))اأفاميا(( �صوفية الإ

خال�������س ويرب������ط بينها وب������ني العا�صي  و الإ

 �س129:
)18(

يقول

والهوى  ينه�ص  وال�صوق  اأفاميا  اأ 

حفاد واملجد يرق�ص يف روؤى االأ

قد �صفق العا�صي ب�صدو فنونه 

و���ص��دت ن��واع��ري ال��ه��وى ال��وق��اد
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ويف ق�صي������دة )عا�صق������ة( لل�صاع������ر عبد 

املجيد عرفة ي�صف به������ا املكان الذي يحبه 

وه������و رب������وع مدينة حم������اه حي������ث اجلمال 

واملناظر  ال�صاح������رة  والطبيع������ة  والنواع������ري 

اخلالب������ة وحديقة اأم احل�ص������ن، يعربها نهر 

العا�صي هائماً، ت�صدو النواعري مثل قيثارة، 

وعلى �صفاف النهر احلدائق والريا�س يقول 

 �س9:
)19(

ال�صاعر

وياأتلق يغرينا  احل�صن  م  تب�صَّ

الفلق  الظلمة  بعد  م  تب�صَّ كما 

���ص��ب��اح فاتنة وب��اك��رت��ن��ا م��ع االإ

يزينها الورد والريحان واحلبق

واأط���رب���ت���ن���ا ن���واع���ري ع��ل��ى نهر 

واملاء من تتها يجري وي�صطفق

لعا�صقها غنت  به  حماة  عر�ٌص، 

واملبدعون باأحلى �صدوهم نطقوا

ويف جتربة ال�صاعرة فاديا غيبور يتج�صد 

ر�س  ر�س التي ع�صقتها هذه الأ املكان يف الأ

�صجار والتي ترتاءى فيها  املليئة بالزه������ر والأ

 �س11: 
)20(

ال�صفاف اخل�رص تقول 

ر�ص اأغناين/ جتذر يف دما ج�صدي فحب االأ

ين مل اأخن زمني واأورق فوق �رشياين/ الأ

ن�صان ر�ص واالإ ومل اأرحل مع الركبان/ ولكني ع�صقت االأ

ر�س بنظر ال�صاعرة هي اأرجوانية،  هذه الأ

ل تعرفها اإل على اخلريطة، احلرية معدومة 

فيه������ا، ت�صج التقاليد واخلرافات يف عاملها، 

حزان والوجع القبلي ي�صيطر عليها،  تعمها الأ

عالمي حولها، وجتد الظلم  وي�صري الكذب الإ

أ�صكاله فيها وهذا ما تطالعه يف ق�صيدة  بكل ا

 �س35:
)21( 

)غداً جئت عينيك( تقول

واأبواب يافا /تعلق اأثوابها فوق اأرجوحة البحر/

يدمي نوافذها هاج�ص الرتقال

............

على �صاطئ اجلرح والوجع العربي/ فتزهر 

ليلكة القلب

تزه���ر �صوقًا وحب���ًا /تر عل���ى وجه طفل/ 

تعمده بالغ�صق القد�ص

اأر�صعه ال�صخر اأثداءه

أم������ا ال�صاعر ولي������د قنباز فق������د و�صف  ا

امل������كان بكل حمبة وقد تغلغلت عاطفة احلب 

ن�صان  يف ثناي������ا ق�صائ������ده حب اجلم������ال والإ

واحلياة وي�صه������د بذلك الدكتور عبد ال�صالم 

العجيلي بذلك خماطباً اإياه: )اأهنئك ب�صورة 

خا�صة عل������ى في�س احلب الذي ينبج�س من 

ق�صائدك: حب البنني والبنات وحب الرفاق 

وحب الوطن وحب احلياة بكل ما فيها.. اإنه 

حب مالأ نف�صك بالر�صى، ولّون بالغبطة كل 

ما ت������راه عيناك واإنها لغبط������ة تعدي قارئك 

فيغتبط ويرى كل �صيء حوله با�صماً(.

وع������ن حبه ملدين������ة حماه الت������ي اأهداها 

جمموعت������ه ال�صعري������ة )احلبيب������ة والع�صيقة( 

يقول فيها: 
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التي  املجد  مدينة  حماة  هذي 

ويحلم ال��زم��ان  مبقلتها  يغفو 

خ��رد  �صفائر  عا�صيها  اأ���ص��ج��ار 

و���ص��دى ال��ن��واع��ري ال��ه��زار امللهم

خالق  هدية  الدنيا  على  نزلت 

م��و���ص��م اأورق  ف���ت  ط���وَّ اأي���ه���ا  يف 

وال�صاعر الباحث اهت������م يف تاريخ حماه 

ور�ص������د كل معامله������ا واأعالمه������ا وتراثه������ا، 

وي�صوره������ا يف �صع������ره اأجم������ل ت�صوير فهي 

اللوؤلوؤة الفري������دة، ويحبها اإىل درجة اجلنون 

:
)22( 

يقول

ت��ي ال��ف��ري��دة كلما  ل��وؤ وح��م��اة ل��وؤ

ت���ت���األ���ق ق��ل��ب��ت��ه��ا يف خ����اط����ري 

نزلت على العا�صي ولوال كرها

ك����ادت تغرق اب  ���ه اجل�����ذَّ يف جلِّ

فاأجبتهم  بحبها  جننت  قالوا:   

م��وث��ق ه���واه���ا  م���ن  ب��ح��ب��ل  اإين 

اأب��ق��ى ه��ائ��م��ًا يف حبها ول�����ص��وف 

يخفق ق��ل��ب  ج��ن��ب��ّي  يف  دام  م��ا 

ويف جمموع������ة ال�صاعر ح�ص������ان ال�صاري 

الثالثة )على قارعة الن�صيان( ي�صف ال�صاعر 

أ�صه مدينة  حم������اة ويعرب عن حبه مل�صق������ط را

أب������ي الف������داء ذات الربيع اجلمي������ل ونهرها  ا

العا�ص������ي الذي يزرع اخل�������رصة والبهجة يف 

ر�س والنفو�س، لها مكانة يف قلب ال�صاعر  الأ

�س19:
 )23(

يقول

هي ق�صة العا�صي احلنون وطبعه

توجد عليه  )دائ�����رة(  وح��ن��ني 

فتونها ال���زم���ان  ���ص��اغ  وح��ك��اي��ة 

يولد ح�صنًا  راأي����ت  ن��ظ��رت  اأين 

هي كل ما قال اجلمال ولن ترى

يخلد حماة  يا  كح�صنك  ح�صنًا 

ال�صع������ر املده�س الذي و�صف املكان عند 

ال�صاع������ر ح�ص������ان ال�صاري ال������ذي قال فيه 

ال�صاع������ر ر�صوان احل������زواين: )ل اأدري ملاذا 

أو ا�صتمعت اإليه اأح�ص�صت  كلما قراأت ق�صائده ا

أيتني  اأن اأوردتي و�رصاييني ق������د ا�صتعلت، ورا

اأم�ص������ي على �صحراء ملتهب������ة وجراح نازفة، 

واأحل������م بخيول بي�صاء تفتح بوابات ال�صم�س، 

أ�صتطيع معه اأن اأكون حيادياً  واحلالة هذه ل ا

عندما اأكتب عنه، فدم�صق عنده بلد ال�صحر 

واجلمال، واأحك������م ال�صحر عينان من بردى، 

عينان تر�صحان بالعطر فيعبق الكون يقول:

من دفة ال�صحر من عري ال�صماء 

اين وما رقدا ق عنَّ بدا طيف جللَّ

يذوب العطر من عينيك غاليتي 

فيعبق الكون تنانًا وما ابرتدا

م�صحت عن جفني امل�صحور �صكرته 

)24(
وال�صحر اأحكمه عينان من بردى

ن�صان هو  واأظ������ن اأجمل مكان بالن�صبة لالإ

ر�س التي ن�صاأ  الوط������ن الذي ينتمي اإليه، والأ

فيه������ا، فتغذى بها وتغذت ب������ه، فن�صاأ بينهما 
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نوع من الرتابط امل������ادي وال�صلة النف�صية،.. 

واملكان وع������اء متتزج بداخله حلظات الفرح 

واحلزن والتاأم������ل بو�صفها حلظات �صعورية 

اإن�صاني������ة، واإن �ص������ورة امل������كان حت������دد �صكل 

الذكري������ات املرتبطة به وهن������ا ت�صبح جميع 

املوجودات اأمكن������ة تنت�صب للعامل الذي يعي�س 

أكان������ت منازل اأو حجارة  ن�صان فيه �صواء ا الإ

أو  أو �صوارع ا أودي������ة اأو جب������الً ا أو ا أو �صه������ولً ا ا

دها�س يف  أو قب������وراً ومن هنا كان الإ حدائق ا

ر�صد املكان عن������د بع�س ال�صعراء احلمويني 

ن  عج������اب واحلنني لأ ق������د حمل احل������ب والإ

امل������كان يحمل ذكريات الطفولة وما فيها من 

براءة وفرح تاأ�ص�س لعامل من اجلمال يف ذاكرة 

ال�صاعر.

ن�شان – د.�شامي �ل�شيخ -2003/2/8م(. )جريدة ت�رشين -مقالة - �أثر �ملكان يف �شخ�شية �لإ  -1

�أب���ي ينح���ت �حلجر، جمموعة �شعرية لل�شاعر ر�ت���ب �شكر، من �إ�شد�ر �حتاد �لكتاب �لعرب يف دم�شق   -2

�شنة 1��4م، 132 �شفحة من �لقطع �لو�شط.

نف�س �ملرجع.  -3

م���الءة �حلري���ر جمموع���ة �شعرية لل�شاع���ر ر�تب �شكر، م���ن �إ�شد�ر �حت���اد �لكتاب �لع���رب يف دم�شق،   -4

�شنة2000م،  100�شفحة من �لقطع �لو�شط.

نف�س �ملرجع.  -�

جمموعة )�عرت�ف( لل�شاعر ح�شان عرب�س من�شور�ت د�ر �أرو�د للن�رش- طرطو�س 2000م.  -�

جمموعة )عائلة �لريحان( لل�شاعر ح�شان عرب�س عن د�ر عكرمة بدم�شق عام 2003م.  -�

نف�س �ملرجع.  -8

نف�س �ملرجع.  -�

10- نف�س �ملرجع.

11- جمموعة /عناب/ لل�شاعر ر�شا رجب / �لنا�رش: د�ر �لينابيع، دم�شق 2003م.

12- خفقات قلب - �شحادة �لرتكاوي-- من�شور�ت �شام للطباعة و�لن�رش-حماه – عام2001م.

13- جمموعته )�لن�شاوى �لغرير�ت( لل�شاعر م�شطفى �لعلو�ين حماه 2003م.

14- نف�س �ملرجع.

�1- نف�س �ملرجع.

املراجع:
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�1- نف�س �ملرجع.

�1- نف�س �ملرجع.

18- نف�س �ملرجع.

دب���ي �لع���دد)��8( تاري���خ  �شب���وع �لأ �1- ق�شي���دة )عا�شق���ة( لل�شاع���ر عب���د �ملجي���د عرف���ة - جري���دة �لأ

/10/�/2003م.

ن�شان( لل�شاع���رة فاديا غيبور- مطبعة �حت���اد �لكتاب �لعرب  ر�س و�لإ 20- جمموع���ة )ولكن���ي ع�شق���ت �لأ

-1��4م.

21- نف�س �ملرجع.

22- جريدة �لفد�ء �ل�شورية /200�/3/13( مقالة لل�شاعر ر�شو�ن �حلزو�ين.

23- جمموعة )على قارعة �لن�شيان( لل�شاعر ح�شان �ل�شاري -مطبعة د�ر �لوليد – حم�س- 2003م.

24- )جري���دة �لف���د�ء �ل�شورية - مقال���ة لل�شاعر ر�شو�ن �حلزو�ين تاري���خ �200�/3/1( بعنو�ن: )�ل�شاعر 

ح�شان �ل�شاري - وتعانق �ملا�شي و�حلا�رش(.

¥µ
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أنه قد كرث احلديث حول اأهمية العناي������ة بالرتاث ودوره يف اأ�صالة  رغ������م ا

مر يتجاذبه طرفان وو�صط: فتجد من يدعو  الأمم واملجتمع������ات، واأن هذا الأ

اإىل املا�ص������ي ويتعلق به وق������د ي�صل اإىل درجة التقدي�������س فيتم�صك بكل ما له 

نه ما�س فح�صب بغ�س النظر عن �صحته و�صالمته وقيمته  عالقة باملا�صي لأ

احلالي������ة، وهذا ال�صنف قد يعذر اأحيانا، وخا�صة عندما ل يجد يف احلا�رص 

جنازات والأجماد فيجد يف املا�صي  عجاب والفخر ويفتقد الإ ما يدعوه اإىل الإ

مثلة على ذلك ما ي�صعر به  أوتاره ويتغنى به، ومن الأ عزاء وت�صلية يعزف على ا

تراثنا العلمي

ن�صاف والتمجيد ن�صاف والتمجيدأوىل بالإ ن�صاف والتمجيداأوىل بالإ أوىل بالإ

كاتبة �صورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
رحاب حممدرحاب حممد
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مرباطورية التي كانت ل تغيب  اليوم �صعب الإ

عنه������ا ال�صم�س من نظرة علوية تزدري �صائر 

مريكي  الأمم وال�صع������وب مبا فيها ال�صعب الأ

حيث يعتربونه �صعباً منبتاً -ل ما�صي له ول 

أع������راق متباينة  تاري������خ- قائماً على جتميع ا

وقوميات خمتلفة.

آخ������ر ينبذ كل ما يت�صل  كما جند طرفاً ا

باملا�صي مهم������ا كانت قيمته وفائدته، وي�رص 

أنه جزء من التاريخ يجب دفنه ون�صيانه،  على ا

وهذا ال�صنف هم م������ن املفتونني باحل�صارة 

املادي������ة املعا�رصة واملنهزم������ني ح�صارياً فال 

ي������رون اإل بعيونها ول يفك������رون اإل مبنطقها 

وي�صدق فيهم قول ال�صاعر:

م���ث���ل ال����ق����وم ن�������ص���وا ت��اري��خ��ه��م 

انت�صابا النا�ص  يف  ع��ي  كلقيط 

م������ن هنا تنب������ع اأهمي������ة املنه������ج الثالث 

الذي ينطلق من املا�ص������ي امل�رصق وي�صتلهمه 

يف تقيي������م احلا�رص واإخ�ص������اع معطياته اإىل 

موازين املا�صي املو�صوعية وقيمه ال�صامية، 

يقول »ه������رني برغ�ص������ون« يف كتابه »الطاقة 

ن�صان مدعو با�صتمرار اإىل  الروحية«: »اإن الإ

الرت������كاز على كل ما�صيه، لكي ي�صغط بقوة 

ن�صان هو الناجح  اأكرب على م�صتقبله، هذا الإ

ك������رب يف احلياة«. وعل������ى الرغم من ذلك  الأ

كل������ه اإل اأن جانباً مهما م������ن تراثنا مل يحظ 

بن�صيبه من الهتمام والعناية، ومل ينل مكانته 

الالئق������ة، ذلك هو ال������رتاث العلمي، وعندما 

نذكر ال������رتاث العلمي هنا فلي�������س املق�صود 

الرتاث العلم������ي مبفهومه الوا�صع وما يندرج 

حتته من فروع العل������م املختلفة، حيث علوم 

داب ب�صت������ى تخ�ص�صاتها ثروة  ال�رصيع������ة والآ

كربى وقد حازت قدراً من العناية والهتمام 

أ�������س به، رغ������م حاجته������ا اإىل املزيد من  ل با

الدرا�ص������ات والبحوث، ولكنن������ا نق�صد جانباً 

يلفه اجلح������ود والن�صيان وهو الرتاث العلمي 

التجريب������ي، وذلك اأن ما بذل فيه ل يعدو اأن 

يكون جهوداً فردي������ة مبعرثة ت�صتحق ال�صكر، 

أردنا  طالق، اإذا ا أنها لي�صت كافية على الإ اإل ا

األ تتحول كنوزن������ا العلمية وتراث ح�صارتنا 

اإىل ثروة مه������درة نهبا لكل منتحل اأو عابث. 

وهن������ا يفر�س الت�صاوؤل نف�صه: ما اأهمية بذل 

اجله������ود يف هذا املجال؟ وم������ا الفائدة التي 

ميكن حتقيقها من خالل العناية بهذا النوع 

من الرتاث يف ع�رص تتوجه فيه اأنظار اجلميع 

أنه  اإىل امل�صتقبل ولي�������س اإىل املا�صي؟ واأظن ا

ت�ص������اوؤل كبري ويتطلب موقف������اً وا�صحاً جتاه 

أبرز  ما يثريه من معطي������ات ونقا�صات، ولعل ا

اجلوانب التي حتتم علينا العناية بهذا اللون 

أنه: املهم من الرتاث ا

• اأولً: يول������د يف نفو�������س النا�صئة �صعوراً 
بالثقة والقدرة عل������ى التحدي واملناف�صة يف 

بداع يف الع�رص احلا�رص،  ميادين العلوم والإ



ن�صاف والتمجيد تراثنا العلمي اأوىل بالإ

28� العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

يق������ول املفكر د.عبد ال عب������د الدامي بهذا 

اخل�صو�س: »فاإذا اأردنا من الطالب اأن يبدع 

فعلينا اأن ن�صجعه ونحف������زه اإىل ذلك، وفرق 

ب������ني اأن يقال للطالب: »اإن الغرب له الف�صل 

بداع مركز عندهم، وبني  يف كل �صيء، واإن الإ

اأن يقال له: »اإن الغرب ما كان �صينه�س لول 

)1(
أنه اأخذ من اأجدادك املبدعني«. ا

• ثانياً: ي������ورث النا�صئة �صعوراً بالعتزاز 
مة  بالهوية والفخ������ر يف النتماء اإىل هذه الأ

ذات املا�ص������ي العريق، م������ع التم�صك بثوابت 

م������ة وقيمها التي كان������ت الباعث الرئي�س  الأ

لتحقيق هذه النه�صة كما يقول برينولت يف 

ن�صانية«: )العلم هو اأعظم ما  كتابه »تكوين الإ

قدمت������ه احل�صارة العربية اإىل العامل احلديث 

أنه ل يوجد ناحية من  عامة. واجلدير بالذكر ا

�صالم  نواحي النمو احل�صاري اإل ويظهر لالإ

أثر احل�صارة والثقاف������ة العربية، واأن  فيه������ا ا

الدعاء باأن اأوروبة هي التي اكت�صفت املنهج 

التجريب������ي ادعاء باطل وخ������ال من ال�صحة 

�صالمي  جملة وتف�صيال، فالفكر العربي والإ

هو الذي ق������ال انظر، وفكر، واعمل، وجرب 

، يف حني 
)2(

حتى ت�صل اإىل اليق������ني العلمي(

عداء حيث ي�صعون  ثر ه������دف لالأ اأن هذا الأ

يج������اد الهزمية النف�صية عند اأجيال العرب  لإ

وامل�صلم������ني حيث يقول د.الدفاع: »كما يجب 

�صالمية  مة العربية والإ علينا اأن ننبه �صباب الأ

�رصائيليني  أثر املب�رصي������ن وال�صعوبيني والإ اإىل ا

أنف�صهم،  يف ت�صكي������ك العرب وامل�صلم������ني يف ا

ب������داع والبتكار ليبعدوهم  وقدرتهم على الإ

عن ما�صيه������م املجيد، ويهون������وا عليهم اأمر 

.
)3(

تراثهم التليد«

ثالث������اً: اإن�ص������اف علم������اء الع������رب   •
وامل�صلم������ني واإب������راز اإ�صهاماته������م احل�صارية 

ودوره������م يف التقدم العلم������ي، ملا متيزت به 

جهودهم من جدية واإب������داع جتريبي قامت 

أ�صا�صه التقنيات العلمية املعا�رصة، ومن  على ا

أك������رث اإن�صافاً  املحزن ج������داً اأن يكون غرينا ا

وتقديراً ملجه������ودات علمائنا منا! ويكفي اأن 

جنازات التي �صكلت  نعرف اأن كثرياً م������ن الإ

طفرات علميه هائلة يف تاريخ الب�رصية يعود 

الف�صل يف اكت�صافه������ا اإىل العرب وامل�صلمني 

خرين- وقد تخفى على كثري من  -ب�صهادة الآ

املتخ�ص�صني يف العل������وم املتعلقة بها، وذلك 

لع������دم درا�صتهم تاريخ العلم الذي تخ�ص�صوا 

فيه، يقول »رام لندو« يف كتابه »ماآثر العرب 

يف احل�صارة«: )اإن العرب وامل�صلمني قدموا 

كثرياً من الفتوحات يف العلوم، ومع ذلك فاإن 

مل يعودوا يتذكرون 
 )4(

وروبيني مريكيني والأ الأ

دوات  من اأي م�صت������ودع اأخذ العامل الغربي الأ

التي مل ي�صع احل�ص������ارة الغربية اأن ت�صل اإىل 

. وقد يظن البع�س 
)5(

م�صتواها احلايل اإل بها(

اأن ذلك من قبيل املبالغة والتع�صب ، واأمتنى 
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�صهامات العلمية  ممن مل يطلع على الإ

�صالمية اأن يقراأ  للح�صارة العربية والإ

أبناء الغرب  ما كتب������ه املن�صفون م������ن ا

اأمثال غو�صتاف لوبون، وجورج �صارتون 

يف كتاب������ه »املدخ������ل اإىل تاريخ العلم«، 

وامل�صت�رصق������ة زيغريد هونكه يف كتابها 

»�صم�س العرب ت�صط������ع على الغرب«، 

والكاتب ول ديورانت يف كتابه »ق�صة 

احل�ص������ارة«، واملوؤلف فلورين كاغوري 

يف كتاب������ه »تاريخ الفيزي������اء« وغريهم 

من املن�صفني. ولعله يكفي القارئ اأن 

مريكي  �صتاذ الأ يطلع عل������ى ما كتبه الأ

�صتان������ورد كب املتخ�ص�������س يف تاريخ 

ديان وفل�صفتها يف جامعة هارفارد  الأ

مريكية يف كتابه املوجز »امل�صلمون  الأ

يف تاريخ احل�ص������ارة« ترجمة الدكتور حممد 

أو م������ا كتبه الدكتور علي بن  فتحي عثمان، ا

عبد ال الدف������اع يف موؤلفاته املختلفة حول 

اإ�صهامات امل�صلمني احل�صارية.

• رابع������اً: الطالع على ما متتع به علماء 
�صالمية من اأخالق العلم  احل�صارة العربية الإ

وقيم������ه الرائع������ة التي اأجدب������ت منها معظم 

احل�صارات املعا�������رصة والتي �صيطرت عليها 

النزعة املادية يف جميع جمالتها، ففي الوقت 

الذي مل جند فيه لدى هذه املدنيات املتقدمة 

حالياً اأي رغبة جمردة لتقدمي ما يعني الدول 

والأمم املتخلف������ة للنهو�������س واللحاق بركب 

التق������دم العلمي والتقني، ب������ل على العك�س، 

فق������د اأ�صبحت هذه املدني������ات ت�صكل عائقاً 

اأمام ه������ذه الأمم وتفتع������ل يف طريقها �صتى 

أ�صواأ من ذلك  مر اإىل ا العقب������ات، بل تعدى الأ

فقد جنح������ت هذه ال������دول يف حتويل بلدان 

�صلحة  العامل »النامي« اإىل ميادين لتجريب الأ

احلديث������ة ومدافن لنفاياته������م امل�صعة واملواد 

الكيماوية ال�صامة التي ت�صيق بها تر�صاناتهم 

وم�صتودعاتهم، دون رادع من دين اأو خلق..

• خام�صاً: اإن هذه اجلهود م�صتهدفة من 
قبل كثري م������ن اأعدائنا حيث تقابل باجلحود 
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والزدراء، ويقابل رموز ح�صارتنا ورجالتها 

بالتجاهل والتقليل م������ن �صاأنهم وت�صويرهم 

باأنه������م جمرد نقل������ة ومرتجم������ني للعلوم من 

احل�ص������ارات القدمية. وق������د يعجب القارئ 

أملانية تدعى  عندم������ا ي������رى اأن م�صت�رصق������ة ا

زيغريد هونك������ه تدافع عن تراثن������ا العلمي، 

جن������ازات العلمية العربية  فبع������د اأن ت�رصد الإ

تعق������ب مت�صائلة: ».. من اعرتف مب�صدرها؟ 

مر  ومن اأرجع ف�صلها اإىل �صانعيها؟ بل كان الأ

على العك�س متاماً.. فاإن اأغلب الكت�صافات 

العربية حملت معها وم������ا تزال حتمل حتى 

أو  أ�صم������اء اإنكليزي������ة وفرن�صية ا يومنا ه������ذا ا

أملانية«. وقد اعرتف بذلك ب�صجاعة الكاتب  ا

لو�صيان �صيديو يف كتابه »تاريخ العرب العام« 

حيث يقول: »خالل الع�رص الذهبي للح�صارة 

�صالمية تكون������ت جمموعة من  العربي������ة والإ

اأكرب املعارف الثقافي������ة يف التاريخ، وظهرت 

منتوجات وم�صنوعات متعددة، واخرتاعات 

ثمينة ت�صهد بالن�ص������اط الذهبي املده�س يف 

ه������ذا الع�رص. وجميع ذلك تاأثرت به اأوروبة، 

أ�صاتذتها  بحيث ينبغي القول اإن العرب كانوا ا

يف جميع فروع املعرفة، وقد حاولنا اأن نقلل 

من �ص������اأن العرب ولكن احلقيقة نا�صعة ي�صع 

رج������اء، ولي�س من مفر  نورها م������ن جميع الأ

اأمامنا اإل اأن نرد لهم ما ي�صتحقون من عدل، 

أو اآجاًل«. اإن عاجاًل ا

عندم������ا ن�صوق هذا فل�صنا ن�صتغرب منهم 

اأن يتعامل������وا م������ع ت������راث الأمم وح�صاراتها 

به������ذه الطريقة، بقدر م������ا نوجه ال�صتغراب 

مة ومفكريها، اإذ كيف  واللوم لعلماء هذه الأ

يتجاهلون هذا ال�صط������و؟ بل كيف ي�صبحون 

اأدوات ومروج������ني -من حي������ث ل ي�صعرون- 

له������ذا التع������دي؟ وه������ل عه������د اأن �صاح������ب 

الب�صاعة امل�رصوقة يبيع ما �رصق منه حل�صاب 

الل�س؟!!

�صادة  ختاماً فاإن مما يلزم التنويه به اأن الإ

�صهامات العلمية لعلماء احل�صارة العربية  بالإ

�صالمية ل يلزم منها عدم نقدهم واإبراز  والإ

جوان������ب اخلطاأ عنده������م، ول �صيما من كان 

لديهم انحرافات ورثوه������ا ب�صبب اطالعهم 

وجماورته������م للفل�صفة اليوناني������ة مما كان له 

ث������ر ال�صيئ يف معتقده������م كابن �صينا مثاًل  الأ

أنه������م يظل������ون ثمرة من ثم������ار احل�صارة  اإل ا

نهم  �صالمي������ة ومدينني له������ا لأ العربي������ة والإ

ن�صوؤوا فيه������ا، وكانت البيئ������ة اخل�صبة التي 

أنتجتهم ووف������رت اجلو العلمي الذي متكنوا  ا

ب������داع، وهوؤلء ه������م الذين يقول  فيه من الإ

�صالم ابن متيمة: »ولهذا جتد  عنهم �صيخ الإ

وائل، ف�صاغوها  الذين و�صلت اإليهم علوم الأ

بال�صيغ������ة العربية بعقول امل�صلمني جاء فيها 

حاطة والخت�صار  من الكمال والتحقيق والإ

وائ������ل، واإن كان يف  ما ل يوج������د يف كالم الأ
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هوؤلء املتاأخرين من نفاق و�صالل لكن عادت 

عليهم يف اجلملة بركة ما بعث به ر�صول ال 

�صلى ال علي������ه و�صلم من جوامع الكلم وما 

أوتيته اأمته من العلم والبيان الذي مل ي�رصكها  ا

.
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كان لب������د للري������اح اأن تعود فتهب من ال�رصق م������ن جديد بعد مد احلداثة 

خر، وعدم  الت������ي كانت تعبرياً عن متركز الغ������رب حول ذاته، ورف�س ثقافة الآ

حلاح اليوم  العرتاف بح�صارة اأخرى توازي يف اأهميتها ح�صارة الغرب. اإن الإ

على الدعوات اخلا�صة بح������وار احل�صارات اأمر ا�صتدعته طبيعة ال�رصاعات 

�صالمي، وقد بداأ هذا ال�رصاع وتفاقم  اجلديدة بني الغرب وال�رصق العربي والإ

أ مع احل������روب ال�صليبية وا�صتمر بعد  مع املد ال�صتعم������اري الغربي الذي بدا

وىل ثم تعزز بربوز عن�رصية جديدة يف الغرب خرجت من  احل������رب العاملية الأ

معط������ف التقدم التكنولوجي، ومن نزع������ات فكرية يف الثقافة والفكر العلمي 

اندياح الثقافات

مقاربات بني �سيدهارتا ومنطق الطري

كاتب وم�رشحي واأديب �صوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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والفل�صفة الناجمة عن هذا املد التكنولوجي 

ف������راد واملجتمعات، وبلغ ذروته  آثاره يف الأ وا

الفل�صفية يف النتاج������ات الداعية اإىل �صدام 

عالن عن نهاية التاريخ. لكن  احل�صارات والإ

ه������ذه احلقيقة ل تدعون������ا بال�رصورة اإىل اأن 

خرين، فقد  نعل������ق تخلفنا على م�صاج������ب الآ

خلطن������ا بدورنا بني ما ه������و تقدم تكنولوجي 

وبني ما ه������و ثقايف ومع������ريف اإن�صاين بحيث 

جثم لدينا �صعور باأن الغرب فائق القدرة يف 

جميع هذه املجالت وتاأ�ص������ل لدينا ال�صعور 

بالدوني������ة، وانته������ى بنا ذل������ك اإىل اأن نرمي 

مبتاعنا الثق������ايف يف اأول الطري������ق ونحاول 

اللحاق بحداثة الغرب، فنلهث وراء مذاهبه 

الفكري������ة واجتاهات������ه الفل�صفي������ة ومدار�صه 

دبية والفنية، ورحنا نقلد اآخر تقليعاته يف  الأ

ال�صلوك واللبا�س وال�صكن والعادات وجوانب 

احلي������اة املختلف������ة، فنكر�س بذل������ك طائعني 

تبعيتنا، ونعيد اإنتاج تخلفنا لتزداد م�صكالتنا 

تعقي������داً، وكلما ناأت بن������ا امل�صافة عنه تزايد 

حباط حت������ى اختلط يف فرتة ما  �صعورنا بالإ

بغ�صبنا وحقدنا على الفرتة التي حملنا فيها 

أكتافنا متاعنا املوروث، حتى وهمنا باأن  على ا

غاية التقدم هو التخلي عن اأ�صالتنا وتراثنا 

ووعينا الفكري واجلمايل، كل ذلك بدعاوى 

أردنا اأن  نن������ا ا احلداثة و�������رصوط التقدم، ولأ

أنف�صنا فقد انقطع  خ������ر ل اأن نكون ا نكون الآ

بنا الدرب، وكان������ت حداثتنا حداثة املنقطع 

ل حداث������ة املت�صل، حداث������ة التابع ل حداثة 

الرائ������د، كاأننا ع������امل الظ������الل والغرب عامل 

احلقيقة.

التوا�ص���ل الثقايف بني ال�صعوب جزء من 

حركة التاريخ

لكن الندياح الثقايف بني ال�صعوب حتمية 

تاريخي������ة، واليوم مع انفت������اح نوافذ ما بعد 

احلداثة يطل الغرب على حقول ال�رصق الغنية 

بالفك������ر والثقافة والفن������ون، متخلياً يف هذا 

املج������ال عن بع�س متركزه حول ذاته، مدركاً 

ر�صية هي من ال�صغر والت�صال  اأن الكرة الأ

م������ا ل ميكن معهم������ا افتع������ال احلواجز بني 

ن�صانية  ثقافات ال�صع������وب، واأن احل�صارة الإ

ه������ي كل ل يتحقق فيه الت������وازن اإل بتعددية 

مثلة كثرية، منها  الثقافات وم�صادره������ا. والأ

اإعج������اب الغ������رب وا�صتفادته م������ن األف ليلة 

أث������ر جوته بحاف������ظ ال�صريازي يف  وليل������ة، وتا

ديوانه ال�رصقي-الغرب������ي، وا�صتفادة بريخت 

أ�صاطري ال�رصق  يف م�رصحياته م������ن ق�ص�س وا

ق�صى، وظه������ور مدار�س م�رصحية جديدة  الأ

آرتو وحتى م�رصح الهابننغ  أنتونني ا بدءاُ م������ن ا

م�صتفيدة من طقو�س وم�رصح ال�رصق ورق�س 

وعرو�������س الكاتاكايل الهندي������ة، وكما تنداح 

الدوائر يف املاء وتت�صادم وتتداخل اإذا األقي 

فيها ح�صيات فاإن دوائ������ر الثقافة املنداحة 

م������ن مراك������ز ح�صاري������ة متع������ددة تت�صادم 

ن�صانية يف  وتتداخل مب������ا يغني التجرب������ة الإ

ب������داع، واإن ما نلمحه من  م�ص������رية اخللق والإ

أ�صاطري ال�صعوب  اأوجه التقارب والتماثل بني ا
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آدابها وميثولوجياتها وق�ص�صها ال�صعبي هو  وا

التج�صيد احلي لجتي������از الظواهر واأمناط 

التفكري حدود املكان والزمان لي�س من قبيل 

التاأثر والتاأثري فح�صب، واإمنا من قبيل عملية 

أو  تكويني������ة تقوم بفعل عق������ل جمعي، اإرادي ا

عف������وي، تق������وم بالكت�ص������اب ال�صطفائي ملا 

ين�صجم وتت�ص������ع له اللوحة احل�صارية ل�صعب 

م������ا، وهكذا يك������ون احلديث ع������ن ثقافة اأي 

�صع������ب مبعزل عن الدوائر املنداحة لثقافات 

خرى اأمر غ������ري منتج، يف حني  ال�صع������وب الأ

ن�صانية  أثر ما يف اإطار اللوحة الإ اأن درا�ص������ة ا

ال�صامل������ة درا�صة مقارن������ة اأو حتليلية �صيكون 

همية. اأمراً بالغ الأ

وكي نك������ون مو�صوعيني ومن�صفني ل بد 

أنه تتج�صد اليوم يف الغرب  �صارة اإىل ا م������ن الإ

وىل ه������ي نزع������ة اأحادية  نزعت������ان: 1_ الأ

عن�رصية يحملها بع�������س ال�صا�صة واملفكرين 

عادة �صياغة العامل عامة  الغالة يف تطرفهم لإ

�صالمي خا�صة ح�صب  والعامل������ني العربي و الإ

وم�صاحلهم  الذرائعي������ة  وفل�صفتهم  روؤاه������م 

منطلقني من اإح�صا�صه������م بالعظمة والتفوق 

التكنولوج������ي 2- والثانية هي نزعة معرفية 

عادلة يحملها عقالء الفكر والثقافة تقر ما 

لل�رصق من خ�صو�صية وتفوق فكري واإن�صاين 

ومنجز تاريخي عري������ق، وتدعو اإىل درا�صته 

وال�صتفادة من منجزاته الروحية والثقافية 

والفكرية. 

العه������د  الق������دمي  التاريخ������ي  ال�������رصاع 

ن ب������ني ال�رصق والغرب كان  وامل�صتم������ر اإىل الآ

ىل الدعاء والنتحال وتلم�س  يدفع با�صتمرار اإ

بداع بدلً من  �صبقي������ات يف الكت�صاف والإ الأ

ثر، والعمل على  ال�صعي اإىل اإعادة اإنت������اج الأ

مانة  ن�صانية انطالقاً من الأ تكامل احل�صارة الإ

خر وال�صتفادة منه  العلمية واحرتام فكر الآ

�صا�س يف  مي������ان بالتعددية التي ه������ي الأ والإ

البنيان احل�ص������اري ال�صمويل. اإن بناء اأروقة 

للح������وار خري من اإقامة حماكم التفتي�س، واإن 

الذي������ن اأقاموا مثل ه������ذه املحاكم الظالمية 

أ�صدل������وا ال�صرت احلديدية على �صعوبهم كان  وا

ل ب������د لهم فيما بعد اأن يدركوا باأن التوا�صل 

ن�صاين يف الفك������ر والثقافة والجتماع هو  الإ

جزء من حركة التاريخ ومن طبيعة ال�صعوب، 

أ�صا�س للمار�صة احلقيقية للحرية.  و�رصط ا

مفه���وم  يف  الكب���ري  واالنق���الب  »اق���راأ« 

الثقافة  

�صالم  برغم التجاور ب������ني العرب قبل الإ

من جهة وبني الفر�س والروم من جهة اأخرى، 

وبرغ������م العالقة التبعي������ة ال�صيا�صية الوثيقة 

لبع�س دوله������م )الغ�صا�صنة واملناذرة( الواقعة 

مرباطوريت������ني، والعالقات  �صم������ن نف������وذ الإ

أنها مل تتعد البيع  التجارية الوا�صعة التي يبدو ا

وال�رصاء، ف������اإن تفاعاًل ثقافياً ج������اداً مل يتم، 

وبقي ال�صعر العرب������ي مبقولته ال�صحراوية 

ن�صي������ج املعرفة املتوا�صعه لديهم، ومل يرق كي 

أو لغة  ي�صبح ر�صالة ثقافية اأو مو�صوعة حوار ا

خر. وب�صكل ما وب�صبب انكفائه  توا�صل مع الآ

أيام العرب واأخبارهم واأحيانا  عل������ى ت�صجيل ا

أ�صاطريهم، وب�صبب ت�صخم الذات التي تربز  ا
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يف تك������رار ل نهائ������ي لقي������م معينة يف 

الفخر واملديح والهجاء والغزل، اإل من 

بع�س خروجات حادة متمردة لل�صعراء 

املتعارف الجتماعي  ال�صعاليك على 

والأخالقي القبلي، وب�صبب اعتزازهم 

ال������ذي ل يقب������ل اجلدل به������ذا ال�صعر 

بداع واملعرفة، فاإن  واعتباره غاي������ة الإ

ال�صعر العرب������ي وب�صكل ما كان مبثابة 

ال�صتار احلديدي الذي منع عنهم رياح 

املعرف������ة التي كان ميك������ن اأن تهب من 

الهند وفار�س وبالد اليونان.

�صالم اأحدث �صدمة  عندما جاء الإ

يف امل�صتق������ر العرب������ي، وما كان وقوف 

الفري������ق املحافظ يف وجهه دفاعاً عن 

راهن عقائدي وموروث فح�صب، واإمنا 

كان دفاعاً عن م�صتقر ح�صاري يغلب 

عليه الطابع البدوي و�صبه املديني. احلديث 

النقالبية  النب������وي مب�صامين������ه اجلدي������دة 

أ�صكال العبارة فيه كان زلزلة ل�صجع الكهان  وا

يقاع������ات اخلطب  وغوام�������س كالمه������م، ولإ

مثال العربية  والو�صايا النرثية امل�صّجعة، ولالأ

املتداول������ة، مث������ل ذلك قول الع������رب: »ان�رص 

اأخ������اك ظاملاً اأو مظلوماً« حيث حدث انزياح 

دليل اإ�صالمي للمث������ل فاأخذت ن�رصة الظامل 

معنى جدي������داً يف حوارية بني الر�صول )�س( 

وب������ني اأ�صحاب������ه حيث ق������ال: »تاأخذون على 

يده فتمنعونه من الظل������م«. والقراآن الكرمي 

بعطاءات������ه الروحي������ة والفكري������ة والبياني������ة 

وباإيقاعاته اجلديدة التي وقف اأمامها الوليد 

ب������ن املغرية مذهولً ولبي������د زاهداً يف متابعة 

مامية ال�صعر العربي  نظم ال�صعر، كان زلزلة لإ

أو يك�صف  وع�صمته م������ن اأن يتجاوزه ق������ول ا

كاريزمية بع�س �صعرائ������ه نقد، وقد اأحدثت 

ي������ة الكرمية »وال�صع������راء يتبعهم الغاوون«  الآ

انقالب������اً حقيقياً يف وظيف������ة ال�صعر العربي، 

ميان والعمل ال�صالح  وربطه ب�صكل نهائي بالإ

ون�������رصة احلق والوق������وف يف وج������ه الظلم، 

واأحدثت عالق������ة جديدة تكاملية بني �صلوك 

ال�صع������ر و�صلوك قائله، وم������ن هذا النقالب 

الوظيفي، ومن هذه العالقة اجلديدة يخرج 

ال�صعر العربي بجماليات جديدة متجددة ما 

بقي مولُِّدهُ تلك الطاقة العلوية امل�صتمدة من 
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كلي اجلمال والقدرة. لقد اأدرك املحافظون 

خطورة النقالب احل�صاري اجلديد عليهم، 

نه يزحزحهم ع������ن م�صتقرهم، ويعيد بناء  لأ

ن�صان بناء معرفياً جديداً غري مغلق، ويزيح  الإ

من �صاح������ة الوعي ما ورثوه م������ن فكر وثني 

و�صاليل وحتريف������ي، ويخرجهم من عزلتهم 

ال�صحراوي������ة ل لي�ص������در الث������ورة املعرفي������ة 

اجلديدة فح�ص������ب واإمن������ا لي�صتقبل جتارب 

ال�صعوب ومعارفها »وجعلناكم �صعوباً وقبائل 

أ من تبادل  لتعارف������وا«. اإن ح�صارة كاملة تبدا

ن�صان  أ« وترتفع بالإ املعرفة، ومن كلم������ة »اقرا

م������ن دوائ������ره املح������دودة املغلق������ة اإىل �رصفة 

الوعي والتعلم »بالقلم« ليت�صنم اآفاق املعرفة 

ن�صان ما مل يعلم« هي  الالحمدودة »وعلَّ������م الإ

أبداً  ح�صارة العرفان واملعرف������ة التي حتمل ا

فعل التجدد وال�صمو والتغيري.    

لقد اأدرك املحافظون بحد�صهم اأن عهد 

ح�ص������ارة الن�������س ال�صعري املغل������ق واأنظمته 

يف املعرف������ة وال�صلوك والع������ادات قد انتهى 

وابتداأ عهد ح�ص������ارة الن�س القراآين املفتوح 

ن�ص������اين. وحني  له������ي والإ عل������ى الكون������ني الإ

قدم امل�صلمون اإىل الب������الد فاحتني اأو جتاراً 

م�صافرين فاإنهم مل يحملوا معهم كتاباً مغلقاً 

على ق�صاياهم واأخبارهم كديوانهم ال�صعري 

واإمن������ا حملوا كتاباً ينفتح على ق�صايا الكون 

ن�صان، حمل������وا الن�س القراآين  واحلي������اة والإ

ال������ذي كان والذي لن ينقطع ع������ن اأن يكون 

�صالمية، و�رصُّ الدميومة  ُمولِّد احل�ص������ارة الإ

يديولوجيا  وال�صتم������رار في������ه يكم������ن يف الإ

الالمرحلية – البعيدة املدى، و امل�صتمرة من 

خرة. وبكونه مولِّد الطاقة  احلياة الدنيا اإىل الآ

للحياة الجتماعية وال�صيا�صية والثقافية يف 

�صريورته������ا فاإن احل�صارة املنبثقة عنه كانت 

حتم������ل با�صتم������رار حداثته������ا يف ذاتها، وقد 

تبل������ورت مظاهر هذه الطاق������ة اخلالقة يف 

العط������اءات التجديدية للفال�صفة واملت�صوفة 

�صالميني، ففي الفل�صفة  دباء الإ والعلماء والأ

مث������اًل مل يكون������وا جم������رد نقل������ة للمدر�صتني 

�صكندري������ة، واإمنا اأعادوا اإنتاج  اليونانية والإ

ث������ر من خ������الل الطاقة اجلدي������دة والتي  الأ

أ« والقراءة  عنوانها ومنهجها الرئي�������س »اقرا

تعني الطالع وق������راءة جميع علوم ومعارف 

ن�صانية »اطلبوا العلم ولو يف  احل�ص������ارات الإ

ال�صني«، ومل تدع اإىل ذلك اإرادة التوفيق بني 

الدي������ن والفل�صفة كما يعتق������د واإمنا طبيعة 

ن�صان واأنظمتها  التكوين الفكري اجلديد لالإ

التي متثلت جوهر الن�������س واأعطت لنف�صها 

حرية احلركة داخله وظاهره م�صتمدة قوت 

بداع من هذه الطاقة اجلديدة. التحليل والإ

بداع  املت�صوفة يخرتقون حجب االإ

ا�صتطاع املت�صوفة اأن يقيموا يف كتاباتهم 

أ�صا�ص������اً للغة جديدة غري  نظام������اً �صيميائياً وا

ماألوف������ة يف فن اخلط������اب العربي خمرتقني 

�صارة كما  ب������داع. وعل������م الإ بذل������ك حجب الإ

يق������ول الكالباذي: »هو العل������م الذي تفردت 

ألفاظاً ورموزاً  به ال�صوفي������ة، وا�صتعملوا لها ا

تعارفوه������ا بينه������م ل يدركه������ا اإل اأ�صحابها 

بي  وذوو العلم بها«. ق������ال بع�س املتكلمني لأ
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أيها املت�صوفة قد  العبا�س بن عطاء: »ما لكم ا

ألفاظاً اأغربتم بها على ال�صامعني،  ا�صتققتم ا

وخرجت������م على الل�صان املعت������اد، هل هذا اإل 

أو �صرت لعّوار املذهب؟« فقال  طلب للتموي������ه ا

أب������و العبا�س:»ما فعلنا ذلك اإل لغريتنا عليه،  ا

ولعزته علينا، كي ل ي�رصبها غري طائفتنا«. 

و�صيميائي������ات املت�صوف������ة انطلق������ت من 

حاجته������م اإىل التعبري عن م�صاهدات القلوب 

�رصار الت������ي ل ميكن للعبارة  ومكا�صف������ات الأ

التقليدي������ة ا�صتيعابها، كما ل ميكن ملن ينزل 

ح������وال اأن يحل يف تل������ك املقامات  تل������ك الأ

معرفتها.

بداع قد وجدوا  ألق الإ اإن الباحث������ني عن ا

فيما كتبه �صعراء املت�صوفة، وما اأحدثوه من 

لفاظ  �صارية يف الأ لغة جدي������دة يف نظمها الإ

حوال  وال�صور وال������دللت املنبثقة ع������ن الأ

واملقامات واإيقاعات النف�س العا�صقة اإمنا كان 

وليزال نقلة يف احلداثة بعيدة املرتقى. 

واأعمالهم  وحياته������م  ال�صوفي������ة  �ص������رية 

ألقاً جديداً حني تتحول اإىل  دبية تكت�صب ا الأ

أو روائية، فف������ي البحث عما  مادة درامي������ة ا

أّخاذ وحديث وجد بيرت بروك يف  هو باهر وا

ق�ص�س منطق الطري لفري������د الدين العطار 

مادة م�رصحية غنية بالفكر وال�صحر والدراما 

يقدمها اأمام جمهور ل يجتذبهم غري اجلديد 

واملده�س. ويف رواي������ة �صيدهارتا التي كتبها 

هريمان هي�ص������ة وجد الكاتب يف حياة البوذا 

جواء  �صيدهارتا غوتام������ا �صاكياموين ويف الأ

البوذي������ة مادة روائية �صحري������ة يعيد اإنتاجها 

أثقلت روح������ه قيود  ورب������ي ال������ذي ا بفك������ر الأ

امل������ادة، واأع�صت عيونه ع������ن التاأمل باهرات 

وقد  املت�صارعة،  التكنولوجي������ة  جن������ازات  الإ

�صطورية- عرف كيف يواج������ه ال�صخ�صية الأ

التاريخية التقليدي������ة مبفاهيمه هو كاأوربي 

م�صتك�صف������اً ع������امل ال������روح من خ������الل احلب 

املح�صو�������س ومغريات املال وفقدان البن، ثم 

الزه������د والفناء يف روح الك������ون بالعودة اإىل 

الطبيعة واإدراك اأ�رصارها.

اإذن ل ب������د يف النهاي������ة لدوائر الثقافات 

املنداحة م������ن اأن تتالقى فتت�صادم وتتداخل 

بداعية، ول بد للتمركز  مبا يغني التجربة الإ

أم������ام حركة  ح������ول الذات م������ن اأن يتداعى ا

توا�ص������ل تاريخي������ة حتمي������ة ب������ني ح�صارات 

ال�صع������وب، فيها من حوار الثقافات والتبادل 

أث������ر والتاأثري املعريف بقدر ما  املعلوماتي والتا

فيه������ا م������ن اإرادة ال�صتق������الل واخل�صو�صية 

والتبلور يف ال�صخ�صية الثقافية.

بني �صيدهارتا وال�صيخ �صنعان يف منطق 

الطري  

ه������ل كان هريمان هي�ص������ة يعلم اأن روايته 

»�صيدهارتا« ال�صابحة يف اأجواء بوذية �صحرية 

هي م������ن الناحيةالفنية اإع������ادة اإنتاج لق�صة 

ال�صيخ �صنع������ان يف منطق الطري يف كثري من 

اأحداثها و�صخ�صياتها؟

�صيدهارت������ا ابن الربهم������ي املتعط�س اإىل 

املعرف������ة وال������ذي ل يك������ف ع������ن ال�صلوات 

�صعار  وتق������دمي القرابني وقراءة الكت������ب والأ

املقد�صة مل يكن �صعيداً فهو يح�س ببذور عدم 
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الر�صا وال�صك، من هن������ا كانت بداية رحلته 

الطويلةف�ص������ار زاه������داً �صاماني������اً، ثم التقى 

بالبوذا غوتاما، وهن������اك  تخلى عنه مريده 

أتباع  و�صديق������ه غوافندا ال������ذي �صار م������ن ا

أم������ا �صيدهارتا فقد تابع رحلته ف�صار  بوذا، ا

دنيوياً ا�صتغرقته لذة اجل�صد يف حبه للغانية 

كام������ال، وعمل يف التجارة م������ع كاما�صوامي 

حتى اأ�صبح قا�صي القلب، ثم اأدركته اليقظة 

أنها جمرد  فاأدرك اأن احلي������اة متاع الغرور، وا

لعب������ة اأولد ا�صمها �صام�ص������ارا ل ت�صتحق اأن 

تلع������ب ب�صكل دائم، فعاد اإىل النهر ليعمل مع 

فازوديفا مراكبياً، وهناك تعلم كيف ي�صغي 

�صوات العديدة،  بقلب �صاكن اإىل النهر ذي الأ

ويتلق������ى منه ال�رص اأن لي�س هناك �صيء ا�صمه 

الزمن.

نالحظ اأن العودة اإىل الطبيعة – الغابة 

والنهر- عند هي�ص������ة لي�صت رومان�صية واإمنا 

هي عودة تاأملية فل�صفية �صوفية، اإنها عودة 

أوم –الكمال- يف كل الوجود  ل�صماع �ص������وت ا

�صوات. وعل������ى �صفة النهر التقى  واآلف الأ

�صيدهارتا الباحث عن �رص احلقيقة بحبيبته 

الغالية كام������ال القادمة م������ع ابنها ال�صغري، 

وهو اب������ن �صيدهارتا، لتلحق بب������وذا بعد اأن 

تخلت عن الدني������ا واأعطت ق�رصها للرهبان 

ال�صاماني������ني. وي�صاء الق������در اأن تلفظ كامال 

أنفا�صها بني ي������دي حبيبها �صيدهارتا لترتك  ا

له ابنه الذي اأ�صبح فيما بعد م�صدر �صقائه، 

ث������م ما لبث اأن فقده ح������ني هرب منه عائداً 

اإىل املدينة. وعندما التقى غوافندا ب�صديقه 

الق������دمي �صيدهارتا اأدرك اأن �صيدهارتا �صار 

أو توحد الكون فيه  ب������وذا فتوحد يف الك������ون ا

واأدرك �رص الوجود.

ونالح������ظ الت�صابه بني هذه الرواية وبني 

حكاي������ة ال�صيخ �صنع������ان يف منظومة منطق 

الطري للعطار.

ال�صيخ �صنعان اعتكف يف احلرم خم�صني 

عام������اً ومعه مري������دوه، واجتم������ع لديه العلم 

والف�ص������ل، وكان ع������ايل املنزل������ة واملقامات 

والكرامات، وقدوة يف القب�س والب�صط، لكن 

قلقه الدف������ني وتعط�ص������ه اإىل املعرفة الكلية 

م������ن خالل التجربة الذاتي������ة ن�صجا له حلماً 

أنه راأى نف�ص������ه وقد رحل عن  غريب������اً، ذلك ا

�صنام،  احلرم وا�صتقر ببالد الروم ي�صجد لالأ

ن  وقد ق������ال املتبحر يف العل������م ملريديه: »الآ

�رصاع اإىل بالد الروم  وجب علينا العم������ل والإ

لن������درك تف�صري هذا املقام«. الرحلة اإذن هي 

رحل������ة روحية، والكالم يف املنام هو من باب 

املجاز.

غادر ال�صيخ ومريدوه الكعبة حتى و�صلوا 

اإىل ق�رص يف بالد الروم جتل�س على �صطحه 

فت������اة جميلة جاء يف و�صفه������ا: »كانت الفتاة 

امل�صيحية ذات روح مالئكية، بل كانت نفحة 

م������ن روح ال، اأ�رصق������ت كال�صم�������س يف فلك 

ه عن  احُل�صن، وا�صتقرت يف برج اجلمال املنزَّ

النق�صان« 

وهكذا دخل �صنعان مقام الع�صق فق�صى 

نهاره �صاخ�صاً ب�رصه اإليه������ا، وكان �صداقها 

ميان،  غالياً فقد طلبت منه اإن يتخلى عن الإ
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ويطرح اخلرق������ة وال�صبحة، ويعق������د الزنار، 

أ�صياء  ويرعى اخلنازير عاماً كاماًل، وطلبت ا

أ�صد من ذل������ك، وقد فعل فاإن الع�صق  اأخرى ا

كم������ا يرى �صنع������ان مرتبة اأعل������ى من الكفر 

نه فعل ذلك  مي������ان كما يقول العطار. ولأ والإ

تخلى عنه مريدوه بعد اأن يئ�صوا منه وعادوا 

اإىل مك������ة، وهناك تلقوا التوبيخ على فعلتهم 

ه������ذه، فعادوا اإليه من جدي������د �صارعني اإىل 

ال اإنق������اذ �صيخهم. وبع������د اأن اجتاز ال�صيخ 

جترب������ة الع�صق عاد اإىل احل������رم مع مريديه 

يحمل يف قلبه اإميان������اً اأعمق ومعرفة  اأكرب. 

أم������ا الفتاة الرومية فق������د متلك قلبها ع�صق  ا

ال�صيخ فتخلت عن ق�رصها ودنياها وق�صدت 

بالد ال�صيخ �صنعان لتعل������ن اإ�صالمها وتلفظ 

أنفا�صه������ا بني يديه بع������د اأن �صارت من اأهل  ا

العي������ان. لقد انتهي������ا معاً، ال�صي������خ والفتاة، 

بالع�ص������ق الكوين اإىل الفناء والتماهي الكامل 

يف وحدة الوجود.  

مقاربات ومقارنات بني الق�صتني  

أّخاذ عنا�رص الق�صتني يف  تتالقى ب�صكل ا

حداث وال�صخ�صيات  التجربة الروحي������ة والأ

ومواق������ف التاأمل واملناجيات وحالت الع�صق 

الكوين. وتفرتق ال�صيدهارتا باأنها بنية روائية 

�صاحرة ومتكاملة، بينما ق�صة ال�صيخ �صنعان 

هي بنية حكائية حارة ومده�صة.

 ولتو�صي������ح الت������وازي يف البنيتني ن�صع 

جدولً مقارناً تقريبي������اً للخطوط الرئي�صية 

يف الق�صتني.

 

رواية �صيدهارتا

البداية 

* اإمي������ان برهم������ي تقلي������دي: قراب������ني 

و�صلوات

* له مريد )غوافندانا( يرافقه يف رحلته 

موؤمناً به باأنه �صي�صري بوذا.

* بذور ع������دم الر�صا والقل������ق يف نف�صه 

لالرتق������اء ع������رب جتربت������ه الذاتي������ة احل�صية 

والروحية

الطريق

* ي�صري �صامانا ثم يرحل اإىل غوتاما)بوذا( 

ث������م يتابع بحثه فيتخلى عن غوافندا في�صري 

راهباً بوذياً. ثم يرى يف حلماً يدعوه اإىل مزج 

التجربة الروحية بالتجربة احل�صية فيلتقي 

كامال الغانية

* يتخل������ى عن لبا�س ال�صامانا، ويغرق يف 

حب كامال، وميار�س التجارة من اأجلها.

* يلتقي مبريده ال�صابق غوافندا ويتحاور 

معه.

* قلقه الروح������ي واإح�صا�صه بعبث املتعة 

اجل�صدية يدفعانه للتخلي عن كامال متابعاً 

البح������ث في�صري مراكبي������اً وي�صبح النهر هو 

خري له. الر�صول واملعلم الأ

العودة اإىل النهر

* كام������ال تتخلى عن الدني������ا وتلحق به 

لتموت بني يديه موؤمنة.

الو�صول

* يرق������ى �صيدهارتا بالتجرب������ة الذاتية 

–الروحي������ة اإىل املعرفة الكلي������ة واإدراك �رص 
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الوجود وي�صل اإىل النريفانا وي�صري بوذا

 ق�صة ال�صيخ �صنعان

البداية

* اإمي������ان اإ�صالمي تقليدي: عبادة وعمل 

واعتكاف

* له مريدون يرافقونه يف رحلته ويوؤمنون 

حوال بكراماته وارتقائه يف املقامات والأ

* قل������ق ال�صويف لالرتق������اء عرب التجربة 

الروحية

الطريق

أنه يرحل اإىل بالد الروم،  * يرى يف احللم ا

وهناك يلتقى بالفتاة الرومية فيقع يف حبها 

وي�صري ن�رصانياً، ويتخلى عنه مريدوه.

* يتخلى عن لبا�س ال�صوفية، ويغرق يف 

حب الرومية، وميار�س رع������ي اخلنازير من 

اأجلها.

* يلتقي به مري������دوه ويحاولون ثنيه عن 

حب الرومية.

* قلق يف مقام الع�صق، و�صلوات املريدين 

م������ن اأجله، ث������م ي�صمع �ص������وت الر�صول)�س( 

في�صري له معلِّماً، جتتمع هذه كلها لتنقذه من 

حمنته في������درك عبث احلب احل�صي وتتيقظ 

روحه، ويتخلى عن الفتاة الرومية.

العودة اإىل الكعبة

* الرومية تتخلى ع������ن الدنيا وتلحق به 

لتموت بني يديه موؤمنة.

 الو�صول

* يرق������ى �صنع������ان بالتجرب������ة الذاتية- 

الروحي������ة اإىل املعرفة الكلي������ة واإدراك اأ�رصار 

الوج������ود وي�ص������ل اإىل مقام الفن������اء، وي�صري 

�صوفياً وا�صاًل .

هريمن هي�صة والعطار ومقاربات

يف عام 1911 رح������ل هريمان هي�صه اإىل 

الهند ومكث عدة �صن������وات بني رهبان بوذا، 

أثقال مدنية الغرب  كان يريد البتعاد ع������ن ا

احلديثة التي عرب عن �صيقه منها يف روايته 

    Peter Camenzind  بي������رت كامنزين������د

وهن������اك وجد عاملاً مغرياً في������ه ثراء روحي، 

لكنه مل يتخل�س من قلقه الوجودي وكان عليه 

اأن يجد اخلال�������س يف قلبه الذي ارتكن فيه 

 اأن اأجد 
َّ
عاملان: ال�رصق والغرب، يقول: »علي

القناط������ر ال�صحرية بنف�ص������ي، ل بد اأن اأجد 

اأوروبا احلقيقية وال�رصق احلقيقي يف قلبي 

وروحي«. اإنه واحد ممن انداحت يف كيانهم 

دوائر ثقافتني: ثقافة الغرب وثقافة ال�رصق. 

لكن ثقاف������ة ال�رصق عنده مل يك������ن م�صدرها 

الوحيد هو البوذية، واملقارنة ال�صابقة تظهر 

�صالمي  ما يف روايته من موؤث������رات الفكر الإ

�صالمي������ة، خا�ص������ة  والثقاف������ة ال�صوفي������ة الإ

واأن الدائ������رة التي جتم������ع فار�س والهند هي 

دائرة ح�صاري������ة واح������دة، واأن التجاور بني 

�صالمي������ة والبوذي������ة قد ترك  الديانت������ني الإ

�صالمي وبخا�صة عند  آثاره يف الت�ص������وف الإ ا

العطار الني�صاب������وري املوطن، ومن الطبيعي 

اأن تت�صمن رواي������ة �صيدهارتا موؤثرات بوذية 

مبا�رصة واإ�صالمية غري مبا�رصة. واجلديد يف 

وروبي الذي  نتاج هذه الرواية هو ولوج الأ الإ

ي�صنيه قلق البحث عن املعرفة و�صكينة النف�س 
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اإىل هذه الدائرة عرب �صخ�صية �صيدهارتا.

الب������وذا غوتاما يف رواي������ة هي�صه هو روح 

ال�رصق، وما يعلّم������ه لي�س هدفه تف�صري العامل 

ملن يبحثون عن املعرفة، واإمنا هدفه اخلال�س 

م������ن الع������ذاب. يق������ول غوتام������ا يف الرواية 

راء ل تعني �صيئاً قد تكون  ل�صيدهارت������ا: »الآ

أو قبيحة، بارعة اأو حمقاء، ويف و�صع  جميلة ا

أو يرف�صها، اإل اأن التعاليم  املرء اأن يقبله������ا ا

الت������ي �صمعتها لي�صت راأيي، ولي�س هدفها اأن 

ولئ������ك املتعط�صني اإىل املعرفة،  تف�رص العامل لأ

اإن هدفها خمتل������ف متاماً، هدفها اخلال�س 

م������ن العذاب. هذا ما يعلِّمه غوتاما ول �صيء 

اآخر«. 

ف������اإن  ال�������رصق  روح  غوتام������ا  كان  اإذا 

أي�صاً: �صيدهارتا  �صيدهارتا- وهو ا�صم بوذا ا

غوتاما- هو روح الغرب املتعط�صة للمعرفة، 

وله������ذا ف������اإن طري������ق الو�ص������ول اإىل املعرفة 

�صيك������ون خمتلفاً بينهم������ا، غوتاما يحيد عن 

طريق احلياة الطبيعية وي�صلك درب جماهدة 

النف�������س والزه������د، اأما �صيدهارت������ا فيقتحم 

ألقها ليخرج منها  احلياة ال�صاخبة مبتعها وا

م������ور بنف�صه.  بتجربة خا�ص������ة، ويكت�صف الأ

يقول �صيدهارتا خماطباً غوتاما: »اأنت حمق 

راء ل اأهمية كبرية لها ، لكن  يف قولك، اإن الآ

هناك �صيئاً  ل ت�صتمل عليه هذه التوجيهات 

الوا�صح������ة القيمة فه������ي ل ت�صتمل على �رص 

به املجيد بنف�ص������ه، هو وحده من بني  ما جرَّ

لف، هذا ما فك������رت فيه واأدركته  مئ������ات الآ

عندما �صمعت تعاليمك، لهذا �صاأتابع طريقي 

أ اآخر اأف�صل فاأنا واثق  لي�س للبحث عن مبدا

من عدم وجود ذلك، بل للتخلي عن املبادئ 

واملعلمني كلهم وللو�ص������ول اإىل هديف وحيداً 

أو اأموت«  ا

يف منظومة منط������ق الطري يقود الهدهد 

الطيور اإىل ال�صيمرغ )ملك الطيور(، ي�صقط 

بع�صه������م يف الطري������ق وي�ص������ل قلي������ل منهم 

وعدته������م ثالثون، و�صل������وا حمطمي القلوب 

ج�صاد، فروؤوا  جنحة، �صقيم������ي الأ فاقدي الأ

احل�������رصة دون �صفة اأو و�صف، روؤوها ت�صمو 

دراك والعقل واملعرفة، روؤوا �صمو�صاً  على الإ

قم������ار والنجوم  معتربة وع������دداً كبرياً من الأ

الزاهرة.

آه غوافندا على  ه������ذه الروؤيا ت�صبه م������ا را

�صفة النهر حني قب������ل �صيدهارتا من جبينه 

فرتاءت له اأكوان وحيوات. كما ت�صبه الطريق 

التي �صلكه������ا �صيدهارت������ا اإىل املعرفة الكلية 

الطريق ال�صعبة التي �صلكتها الطيور قاطعة 

ودية ال�صبعة، م������ع الفارق بني التجربتني،  الأ

اإحداهم������ا توؤكد عل������ى التجرب������ة الروحية، 

والثاني������ة ت�ص������ل اإىل الكم������ال الروحي عرب 

التجربة احل�صية.

وحكاية ال�صي������خ �صنعان يف منطق الطري 

تقودنا اإىل رحلة مماثلة لرحلة البوذا غوتاما 

�صاكيام������وين ومتاثلهم������ا رحل������ة �صيدهارت������ا 

– هي�ص������ة م������ع مفارق������ة تقت�صيه������ا طبيعة 
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الختالف بني روح ال�رصق وروح الغرب، وما 

أنها رح������الت فنائية تنتهي  يوحدها جميعاً ا

بالو�ص������ول اإىل التناغم مع الوجود يف وحدة 

ترقى بالنا�صوت اإىل الالهوت.

اأخريًا

ن�صتطي������ع اأن نقي������م حواج������ز �صيا�صي������ة 

واجتماعي������ة ب������ني البلدان وال�صع������وب، لكن 

حاج������ز مماثلة ثقافية ل ب������د اأن تنهار اأمام 

ن الكلمة  اندياح الثقافات واحل�ص������ارات، لأ

أ كالهواء ال������ذي نتنف�س، وبخا�صة  الت������ي تقرا

زمان و�صائل  بعد اأن اخت�رصت امل�صافات والأ

الت�صال احلديثة و�صبكات النت العنكبوتية، 

فالرياح ته������ب من كل جانب، وبقدر حاجتنا 

خر فاإننا نحت������اج اإىل اأن نعيد  اإىل ثقاف������ة الآ

ق������راءة تراثنا من جديد لنكت�صف ما فيه من 

ب������داع والتجديد  طاق������ات جّوانية مولِّدة لالإ

نت������اج الثقايف لنتخل�س من  مغرية باإعادة الإ

ال�صعور بالعج������ز والق�صور اأمام املد الثقايف 

الغربي احلديث. اإننا دائماً جند يف ممتلكاتنا 

خ������ر حماورة الند  الثقافية م������ا نحاور به الآ

للند.

�لعطار فريد �لدين. منطق �لطري  -

هريمن هي�شة. رو�ية �شيدهارتا / ت. ممدوح عدو�ن.  -

�لكالباذي �أبو بكر حممد. �لتعرف ملذهب �أهل �لت�شوف.  -

د. عز�م عبد �لوهاب. �لت�شوف وفريد �لدين �لعطار.  -

كي�شاكو نيكيد�. حياة �لبوذ�. ت. حممود منقذ �لها�شمي. وز�رة �لثقافة.  -
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بداعية يف جامعة »روجترز«  كان ارتباطي بتدري�س مق������رر عن الكتابة الإ

مريكية نقطة حتول بالن�صبة يل، فقد �صبق يل قبل ذلك  بولي������ة نيوجر�صي الأ

اأن قم������ت بنف�س التجربة يف اإحدى الكليات بولي������ة فلوريدا، ولكنني وجدت 

أنه ل ميكنني ال�صتمرار يف تدري�س مثل هذه املادة. كان قراري جازما بعدم  ا

بداع، كما  أ�ص�س الإ العودة لتدري�صها فقد اأح�ص�صت يف ذلك الوقت اأن من اأهم ا

بداع ي�صبه بحد ذاته عملية �صعود  �صلح، واأن الإ أ�صا�س احلياة، البقاء لالأ ه������و ا

�صاق������ة جلبل كبري، وه������ذا اجلبل ل ي�صعده اإل من ميل������ك القوة واجللد، يف 

حي������ت يت�صاقط ال�صعفاء على �صفحه، وهوؤلء الكتاب الذين ي�صتطيعون ت�صلق 

بداعية الكتابة الإ

باحث ومرتجم �صوري

العمل الفني: الفنان �صادي العي�صمي.

❁

˜

❁

ت�ت�أليف: كولن ويل�سون ليف: كولن ويل�سون 

س�ترجمة: رافع �س�ترجمة: رافع �س�هني
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بداع ه������م وحدهم الكتاب املبدعون  جبل الإ

واجليدون.

ولذلك وجدت اأن م�صاعدة هوؤلء الذين 

يري������دون اأن يكون������وا كتاب امل�صتقب������ل ت�صبه 

اإىل ح������د بعيد عملية ت�صمي������د حديقة مليئة 

بالنبات������ات ال�صارة، وهذا ه������و اأي�صا ما كان 

يفكر فيه رئي�س اجلامعة الذي وافقني على 

أ�صتبدل ذل������ك املقرر مبقرر  أي������ي وجعلني ا را

اآخر عن برنارد�صو، واأما يف جامعة روجترز 

فلم يك������ن اأمامي جمال للمن������اورة، مع العلم 

اأن املقرر ال������ذي كان يجب علي تدري�صه هو 

»الوجودي������ة«، ولك������ن ذلك املق������رر تغري قبل 

و�ص������ويل للجامعة واأ�صبح من املحتم علي اأن 

بداعية، وكان علي اأن  اأحا�������رص يف الكتابة الإ

اأر�ص������ي ع�رصة طالب �صجل������وا لتلك الدورة، 

ع�رصة ط������الب متميزين قادري������ن على اإثارة 

أكاد اأجزم  ن�صان ال������ذي يتعامل معه������م، وا الإ

نكليز  أنهم اأف�صل بكثري من بع�س الكتاب الإ ا

أنف�صهم  ال�صب������اب، فقد كان������وا يعربون ع������ن ا

بي�رص و�صهول������ة، وكانت بع�س كتاباتهم ترقى 

اإىل م�صتوى الكتاب املحرتفني، وقد اكت�صفت 

فيما بعد اأن عددا منهم كان قد اجتاز دورة 

بداعية.  يف الكتابة الإ

أي�صاً اأن هذه املجموعة  ولكن ما اكت�صفته ا

م������ن الط������الب تعلم������ت كي������ف كان يكت������ب 

جيم�������س جوي�س، وفرجيين������ا وولف، ولكنهم 

مل يتعلم������وا كيف يكتبون، لق������د ن�صحوا باأن 

يكتبوا عما يعرف������ون ولذلك كانت الكتابات 

التي ا�صتلمتها منهم تع������رب عن ذاتهم، كانت 

عبارات عن �صري ذاتي������ة، فبع�صهم كتب عن 

خر  حياته باأ�صل������وب العرتافات والبع�س الآ

اكتف������ى بالو�صف املبا�������رص لبع�س احلوادث 

التي �صهدتها حياته������م.. �صديق فقد حياته 

م������ن جراء ح������ادث �صري.. رج������ل انتحر بعد 

تناول املخدرات.. الخ، ولكن كتاباتهم كانت 

ت�صبه اإىل حد بعي������د املناق�صات التي حتدث 

يف احلانات وبنف�������س اللهجة املحكية، وهذا 

الو�صع اأعاد اإىل ذاكرتي تعليقا طريفا لوليم 

أيه يف جيل  فولك������رن حني �صئل ذات يوم عن را

ميلر، فقال: »كتابته������م جميلة، ولكن اأعتقد 

أن������ه ل يوجد ما يقولون������ه«. فهل مل يكن لدى  ا

طالبي ما يقولونه؟.. �صحيح اأنهم جمموعة 

منتق������اة وقد كان عدده������م القليل يدل على 

عملية ح�رص واختيار متعمدة، اأحدهم عمل 

خ������ر كان �صيدلنيا، والثالث كان  �صائقا، والآ

ريا�صيا، وحني كنا جنل�س يف اإحدى مقاهي 

املنطقة كان الطالب ينطلقون يف احلديث، 

لق������د كان لديه������م حقا الكثري مم������ا يريدون 

أنف�صه������م، ولكن امل�صكلة التي  اأن يقولوه عن ا

تواجهه������م هي كي������ف يقولون ذل������ك، وهذا 

أي�ص������اً اأتذكر ما قاله »�صو« ذات مرة  جعلني ا

وا�صف������ا مثل هذا الو�صع حني قال: »ملكوت 

ال يف اأعماقك، ولك������ن لبد من بذل جهد 

هائل لتخرج هذا امللكوت من اأعماقك«. 

اإذاً فقد كان هوؤلء الطالب على معرفة 

بداعية، ولكن ال������ذي مل يعرفوه  بالكتاب������ة الإ

بداعي، وه������ذه هي احلجة  هو التفك������ري الإ

أثبتها �صق������راط يف »مينو« حني اأو�صح  التي ا
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�صياء كاف������ة مكتنزة يف النف�س  اأن معرف������ة الأ

الب�رصية، ولكن املهم هو معرفة كيفية اإخراج 

هذه املعرفة، وميثل �صقراط على ذلك باإعطاء 

حد طالبه، ويتدرج  م�صاألة ريا�صية هند�صية لأ

مع الطالب باأ�صئلة يطرحها عليه ت�صاعده يف 

الو�صول اإىل حل امل�صاألة، وهذا يجعل �صقراط 

يتو�صل اإىل نتيجة مفادها اأن العلم ل يعطي 

مر اأن اأطرح  هذه احلقائق، وجعلني هذا الأ

على نف�صي ال�ص������وؤال التايل: »هل من املمكن 

بداعية  أق������وم بتدري�س مقرر الكتاب������ة الإ اأن ا

بحيث اأجعل الطالب يعرفون كيف يكتبون«، 

وفكرت ثانية يف الق�صية، وكيف يجل�س اأمام 

فكار  أ�ص������ه مملوءة بالأ ال�صفحة البي�صاء ورا

الكث������رية اجلاهزة، كاأنه يريد اأن يكتب عمال 

أنه  اأكرب من احل������رب وال�صالم وه������ذا يعني ا

مور تزدحم  يجد ما يقوله، ولكن كل هذه الأ

أ�صه لن تخرج اإل من خالل طريق واحد  يف را

�صيق هو راأ�س قلمه. 

هذا الكاتب قد يح������اول تقليد عدد من 

خرين مثل همنغواي اأو جوي�س اأو  الكتاب الآ

نه يفتقد �صوته اخلا�س واإمنا  �صالينغر، ل لأ

أ�صلوب  أن������ه لبد م������ن العثور عل������ى ا ي�صع������ر ا

معني للبداي������ة لي�صاعده على تدفق  اأفكاره، 

أ�صابي������ع يكت�صف العك�س  أو ا أيام ا ولكن������ه بعد ا

ى   �ص أو يكت�ص������ف اأن ما كتبه ه������راء يدعو لالأ ا

وحينها يعرف مت������ام املعرفة ما كان يق�صده 

همنغواي حني قال: »اأن الكتابة تبدو �صهلة، 

عمال يف  ولكنها يف احلقيق������ة من اأ�صعب الأ

الع������امل«. واإزاء هذه امل�صكل������ة التي يقف فيها 

�صئلة  الكاتب حائرا غري قادر على توجيه الأ

املنا�صبة لنف�صه، وكان يتوجب علي اإذا قررت 

اأن اأقوم بتدري�س هذه املادة اأن اأقوم مبا قام 

ب������ه �صقراط مع طالب������ه، اأي اأن اأعلم الكاتب 

�صارات التي  �صئلة من خالل الإ كيف ي�صاأل الأ

اأقدمها له، والتي ت�صاعده على الو�صول اإىل 

جوانب اأخ������رى، وكان لبد م������ن اللجوء اإىل 

بداع لي�س بال�رص  ن الإ حيلة �صق������راط هذه، لأ

املقد�������س واإمنا هو موهبة حل امل�صكالت، اإذ 

ي�صع الكاتب امل�صكلة اأمامه، ومن الواجب اأن 

مور اخلا�صة به،  تكون هذه امل�صكلة م������ن الأ

ثم يحاول اأن ينقل تل������ك امل�صكلة اإىل الورق، 

وبالرغم من اأن ق�صية اإيجاد احللول للق�صايا 

أنن������ا قد جند اأن  م������ور اجلوهرية اإل ا من الأ

الكاتب ل يري������د اأن ي�صع احلل������ول مل�صكلته 

واإمنا ي�صعى اإىل الو�صوح يف التعبري عن تلك 

الق�صية، ولك������ن يتحتم عليه من جهة اأخرى 

اأن ي�ص������ع بع�س احلل������ول الفنية البحتة: من 

أ؟.. ماذا ي�صع؟.. ماذا ي�صتثني؟..  أين يبدا ا

اإن الكثري من املناه������ج اخلا�صة بالكتابة 

بداعي������ة حت������اول طيلة الوق������ت اأن ت�صع  الإ

احللول للق�صايا الفنية، وهذا الرتكيز الكبري 

على تل������ك الق�صايا يرتك الق�صية احلقيقية 

دون ح������ل، األ وهي اإيجاد احللول من �صلب 

أ العملية من ومن هذه  الروؤي������ة، ولبد اأن تبدا

مثلة  الق�صية، وهنا لبد من اإثبات بع�س الأ

اخلا�صة من عدد م������ن الروايات، مثل رواية 

»البحث عن الزمن املفقود« »لربو�صت«، ففي 

ول اأن  ه������ذه الرواية جند يف بداية املجلد الأ
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بطل الرواية يغم�س كعكة �صغرية يف 

فنجان ال�صاي ثم يق�صمها، و�رصعان 

ما يغرق يف لذة غامرة فمذاق تلك 

الكعكة اأعاد اإلي������ه طفولته وجعلها 

بني حلظة واأخ������رى حقيقة واقعة 

مر  اأمام عينيه، وم������ا يعنيه هذا الأ

اأن املا�صي خمتزن يف نفو�صنا، وهو 

حمفوظ داخلها من خالل �رص معني، 

فاإذا كنا قادرين على ك�صف خيوط 

اللعب������ة التي حتفظ ه������ذا املا�صي 

ن�صتطي������ع اأن نعي�ص������ه م������رة اأخرى 

أن������ه يح������دث اأمامنا  ون�صرتجع������ه كا

اليوم، ولكن ال�صوؤال الذي يثار هنا: 

كيف ميكن الو�ص������ول اإىل مثل هذا 

الكنوز املختزنة يف اأعماقنا؟. 

احل������ل الذي يطرح������ه برو�صت 

يتوقف على اإعادة ا�صتح�صار املا�صي، ولكن 

كيف؟ بالكتابة عنه، باإعادة خلقه عن طريق 

الكتاب������ة التف�صيلية، ه������ذه الكتابة هي التي 

تعطينا يف النتيج������ة الرواية العظيمة، ولكن 

هذا لي�������س حتميا اإذ رمب������ا تخفق مثل هذه 

م������ور يف اإيجاد ح������ل، فالتاأمل يف املا�صي  الأ

رمب������ا ي�صاعدن������ا يف ا�صرتجاع ه������ذا املا�صي 

ح������داث الفجائية  ب������كل تفا�صيل������ه، ولكن الأ

ل ميك������ن خلقه������ا لت�صبح حقيق������ة. هذا ما 

يطرحة برو�ص������ت، واإزاء املع�صلة التي توقف 

عندها برو�صت حاول علم النف�س التجريبي 

يف ال�صن������وات املا�صية اأن يجد لها حل، فقد 

اكت�صف الدكتور »وايلدر بنفيلد« الذي يعمل 

أننا اإذا جعلنا قطبا يحمل  يف جامعة ماكجيل ا

تيارا كهرب������اء خفيفا مي�س اللح������اء الوقتي 

للدم������اغ، فاإن العملية كفيل������ة بجعل املري�س 

ي�صرتجع ذكرياته املا�صية البعيدة القدم بكل 

تفا�صيلها، ويجعله اأي�صا قادرا على معاي�صتها 

م������ن جديد، ولكن لو كان برو�صت  يعلم ذلك 

ملا جلاأ اإىل الكتابة واإمنا على عملية الدماغ 

ه������ذه، وبهذه الطريقة نكون قد فقدنا رواية 

عظيمة وافتقدنا املتعة التي حققها برو�صت 

حني جلاأ اإىل الكتابة.

آخ������ر للم�صكل������ة، وهذا  وهن������اك جانب ا

اجلان������ب ميثل������ه عمل م������ن اأعم������ال »هرني 

جيم�������س« املبكرة األ وه������ي روايته »رودريك 

هد�صن«، وهي تتحدث عن نحات �صاب، وهو 
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بالرغم من موهبته التي ل يرقى اإليها �صك، 

أن������ه يعي�س حالة من الفق������ر جتعله غري  اإل ا

ق������ادر على ممار�صة حيات������ه الفنية، وعندما 

أه������ايل نيو اإنغالند يدعى رولند  يقوم اأحد ا

مالي������ه، وهو �ص������اب ثري يقوم بزي������ارة اأحد 

أقارب������ه في�صاهد اإح������دى منحوتات هد�صن  ا

فيعجب بها، مما يجعله يعر�س على هد�صن 

ال�صفر معه اإىل روما ومنحه معر�صا ي�صتطيع 

في������ه ممار�صة حياته الفني������ة، وفجاأة ي�صبح 

مكان������ات الهائلة  هد�صن م������ن خالل هذه الإ

ق������ادراً على التعبري بحرية عما يختلج داخل 

ن�صان  أي�ص������ا اأن الإ نف�ص������ه، ويجعله يعتق������د ا

مكانيات  العبقري ي�صتطيع اأن ي�صتغل تلك الإ

التي متنحها له احلي������اة. هذا ال�صوؤال الذي 

يظه������ر من خ������الل رواية جيم�س ه������و �صوؤال 

مركب، �صخ�ص������ي وغري �صخ�صي، حيث نرى 

جيم�������س يختفي خل������ف �صخ�صي������ة رودريك 

ن�صان كهذا  هد�ص������ن، ليعرف كيف ميك������ن لإ

اأن يحقق ذاته، وه������ذا يجعله يطرح ال�صوؤال 

على نف�صه مرة ثانية: هل ا�صتطاع اأن ي�صتغل 

اإمكاني������ات حياته؟، وهن������ا ميكن الربط بني 

جيم�س ب�صورة عام������ة وبني بطله املحظوظ 

رولن������د ماليه، فق������د كان جيم�س ثريا اأي�صاً 

وقادراً على ال�صفر اإىل اأوروبة، وقادراً اأي�صاً 

على اأن يحيا احلي������اة التي يرغب بها، وهو 

اإ�صافة اإىل ذل������ك �صاب ذكي ذو خيال وا�صع، 

فماذا ي�صتطيع اأن يحقق اأكرث من بطله ماليه 

ليطور الفعل الوارد يف  الرواية؟

اإذا مل ينجح جيم�س، كما مل ينجح برو�صت 

من قبل يف التو�صل على حل لق�صيته، فمن 

الناحي������ة الفنية جن������د اأن الرواية غري قادرة 

على حتقيق رغباته، حي������ث جندها بالرغم 

م������ن البداية اجلي������دة اإل اأن خطوط حياتها 

أ بالذب������ول والتال�صي، حيث يقع رودريك  تبدا

يف حب فتاة عمياء ويرتك خطيبته، ويجعل 

الرجل الذي اأح�صت اإليه ي�صاب بخيبة اأمل 

مر اأخري اإىل النتحار.  �صديدة، وينتهي به الأ

مر منطقي وهو بعيد عن  �صحيح اأن هذا الأ

العبث، ولكن ي������دل على روؤية �صيقة ويدخل 

ن�صان الذي  ن�صان، هذا الإ ال�ص������اأم يف نف�س الإ

مكانيات  ل يجد اأي ا�صتغالل حقيقي لتلك الإ

مكانيات واأين  املتوفرة، فماذا حدث لهذه الإ

جابة على هذا الت�صاوؤل ممتعة  ذهبت؟ اإن الإ

وىل من رواية جيم�س  بال �صك، فال�صفحات الأ

جوي�س تك�صف لنا عن مدى الفرح الذي ي�صعر 

به وكاأنه حلم يقظة ممتع، كالذي يعي�صه اأي 

أو  كات������ب يقوم بتاأليف رواية م������ن الروايات، ا

حتى جمرد املحاول������ة، وهذا الفرح ناجت عن 

ح�صا�������س  بدفئها، اإنه يغو�س يف  احلرية والإ

�صف هذه احلرية  بحر م������ن احلرية ولكن لالأ

غري كاملة. 

وهنا نعود للمقارنة بني الكتابة والبحر، 

أو اللعب فيه  هل ميكن������ك الغو�س يف البحر ا

دون اأن تك������ون ق������ادرا على اإتق������ان مهارات 

خا�ص������ة؟  قد ت�صتطي������ع اأن متار�س ال�صباحة 

يف البداي������ة، ولكن حني تتعمق فيه جتد اأنك 

اإن مل تكن قادراً على ال�صباحة والغو�س فاإنك 

�صتف�ص������ل وت�صت�صلم، وهذا ه������و نف�س الواقع 
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الذي يقابل الكاتب، فهو ي�صتطيع اأن ميار�س 

جتربت������ه بحري������ة يف البداية ولك������ن بعد اأن 

وىل تنتهي هذه احلرية  يقطع ال�صفحات الأ

وهذه املتع������ة، وي�صبح لزام������ا عليه التعامل 

نظمة اخلا�صة، وهنا يفقد  م������ع القوانني والأ

الكتاب املبتدئون احلما�صة ويتوقفون يف حني 

جن������د الكاتب املبدع املج������رب يتنهد تنهيدة 

عميقة ثم يعود للتجريب من جديد، وخا�صة 

أنه قد وقع يف امل�صيدة.  اإذا ما �صعر ا

مر بدقة اأكرث نقول اإنه  ومن اأجل حتديد الأ

حني تقوم بخلق اإحدى ال�صخ�صيات وحتديد 

خرى تكون قد  موقفها من ال�صخ�صي������ات الأ

أي�صا اإمكانياتها واجتاهاتها، فنحن  حددت ا

ن������رى اأن باإمكان رودري������ك هد�صن اأن ي�صنع 

أو اأن ي�صرتك يف مبارزة  متثال للقدي�س بيرت ا

اأو ميار�������س ال�صباح������ة يف نه������ر التيرب، هذه 

أما اأن  اإمكانياته التي حدده������ا له جيم�س، وا

يق������وم بارتكاب جرائم احل������رق والغت�صاب 

ن جيم�س  والقتل املتعمد فهذا غري معقول لأ

اأخرجه من منط تلك ال�صخ�صية متاما، واأما 

رولن������د ماليه فاإن اإمكانيات������ه حمددة ب�صكل 

كب������ري، ولذلك نراه يفتق������د القدرة على فعل 

�صي������اء، الله������م �صوى التقوق������ع على نف�صه  الأ

وممار�صة كاآبته وانعزاليته وهذا وا�صح منذ 

وىل للرواية. ه������ذه القوانني  ال�صفح������ات الأ

نظمة  الوا�صحة واملح������ددة للرواية وهذه الأ

ن�صان  الداخلية التي توؤطرها يجب اأن يعيها الإ

متاما كما يعي قوانني اجلاذبية ويكون اأي�صا 

قادراً على الدوران حول حمورها. 

وبع������د ب�صع �صنوات حاول جيم�س جوي�س 

اأن يط������ور فكرته ال�صابق������ة، وحاول اأن يجعل 

بطله قادراً على حتدي احلياة والقدر، ولذلك 

كان لبد اأن يعطي������ه اإمكانيات اأكرث من اأجل 

امتالك هذه القدرة، ولذلك نراه يقوم بر�صم 

�صورة بطله بعناي������ة هذه املرة ونراه يلجاأ اإىل 

مكانيات  التاأم������ل من اأجل روؤية اأكرب، وهذه الإ

وهذا الهتم������ام الكبري بر�صم ال�صخ�صية اأدى 

اإىل اأن تكون �ص������ورة �صيدته اأف�صل بكثري من 

�ص������ورة رودريك هد�صن، وم������ع ذلك جند اأن 

جابة على  جيم�������س مازال غري قادر عل������ى الإ

ال�صوؤال املطروح: ماذا يجب على ال�صاب الذي 

يواج������ه احلياة اأن يفعل من اأجل الو�صول اإىل 

فهم كام������ل جلميع الحتمالت. ولكن البطلة 

�صئلة تقرر يف  بدل من اأن جتيب على هذه الأ

نهاية الرواية اأن تتحمل كافة العواقب املرتتبة 

نها هي من اختارت الزواج من �صخ�س  عليها لأ

أ�صا�صا حتت قانون  اآخر. وهذا الوعي يندرج ا

تناق�س الحتمالت يف العمل الروائي. 

ومن ناحية اأخ������رى هناك عدد قليل من 

الروايات الت������ي تبنى ح������ول ق�صية واحدة، 

مث������ل رواية »احلرب وال�ص������الم« التي ت�صور 

لن������ا ب�صكل بانورامي فرتة احل������رب الرو�صية 

النابليوني������ة، و »رواي������ة يولي�صي�س« تنتقل بنا 

من خالل ت�صويره������ا لنماذج خمتلفة ل�صور 

احلياة يف مدينة دبلن وذلك خالل يوم واحد 

فقط، وهذا ما حتاول اأن تقدمه اأي�صا رواية 

مريكية« لدو�س با�صو�س  »الوليات املتحدة الأ

حني يك�صف لن������ا �صورة الوليات املتحدة يف 
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مر ينطبق  أوائل القرن الع�رصين. واإذا كان الأ ا

على الرواي������ات التي حددها جيم�س جوي�س 

باأنها »بونديغ« التي ترتك الكثري من عالمات 

أي�صاً ينطبق  ال�صتفه������ام حولها، فاإن ه������ذا ا

على   الق�ص�س.

أه������م ما �صد اهتمام������ي يف الق�ص�س  اإن ا

أنها مل  الت������ي ت�صلمتها من هوؤلء الطالب هي ا

أنها مل تكن  تكن كله������ا ذات �صكل خا�س، كما ا

أ�صئلة حمددة، فقد و�صفت  قادرة على اإثارة ا

اإحدى الق�ص�س فتاة تقود عربتها وتقف يف 

طابور غري الطابور الذي يجب اأن تقف فيه 

أزم������ة النفط – فم������ا كان من �صائق  – بع������د ا
آخ������ر اإل اأن يطلق عليه������ا ال�صتائم، وو�صفت  ا

ق�ص������ة اأخ������رى اأحد الرجال وق������د تورط يف 

عالق������ات عاطفية كثرية بعد   الزواج، ولكن 

هذه الق�ص������ة مل ت�صل اإىل نهاية حمددة، وقد 

أنهما حاول من خالل هاتني  اعرتف الطالبان ا

الق�صت������ني اأن يكتبا ما ي�صبه ال�صرية الذاتية، 

أنهم مل  آخ������ر من الطالب ا يف حني ذكر عدد ا

يجدوا م������ا يكتبونه ولذلك جلوؤوا اإىل و�صف 

ح������وادث معينة ب�صكل مكثف ومركز، ومل يكن 

وىل التي قدمت يل  بني الق�ص�س الع�������رص الأ

�صوى ق�ص������ة واحدة حتمل فكرة معينة وكان 

أنها متيل اإىل  ا�صمها »الغيتار«، وبالرغم من ا

مكانات  ال�رصد املبا�������رص وتفتقد الكثري من الإ

الفني������ة للق�ص������ة، اإل اأن كاتبه������ا الذي يحب 

العزف على الغيتار كان يطمح يف اأن ي�صنع 

باآلته هذه ما حققه ميليفيل يف »موبي ديك«، 

أ ي�صكل  أنه بعد ه������ذه البداية املبا�رصة بدا اإل ا

مقارن������ات ب������ني العزف على الغيت������ار، الذي 

�صا�صية يف دائرة اهتماماته  ي�صكل الركيزة الأ

احلياتي������ة، وبني الفعالي������ات ال�رصورية التي 

كان يعتقد بعمقها ول جدواها مثل وظيفته 

التي مل يتفرغ لها واملحا�رصات التي كان يكره 

ح�صورها. 

هذه الق�صة كانت تعرب عن �صعور داخلي 

للطال������ب، وعن ال�صع������ور الذي ول������ده ف�صل 

مريكية يف تقدمي معنى للحياة  احل�صارة الأ

لدى هوؤلء ال�صب������اب، ولذلك نراه ي�صتعر�س 

خالل ه������ذه الق�صة ال�صتعرا�س الغنائي مع 

الرتكي������ز على اآلته وعزفه، كم������ا نراه يركز 

لت املو�صيقية العجوز  اأي�صا على �صان������ع الآ

آل������ة الغيتار يحيط  وهو ينكب على �صناعة ا

به ال�صمت العمي������ق املعرب. و�صحيح اأن تلك 

الق�صة مل تكن �ص������وى م�صودة لعمل مل يكتمل، 

أ�صلوبها كان رديئا، ولكن  أي�ص������ا اأن ا و�صحيح ا

كاتبها كان الطالب الوحيد يف ال�صف الذي 

�صا�صية، من  أ من النقطة الأ ا�صتطاع اأن يب������دا

الق�صية، ومن م�صكل������ة الوجودية، كان يريد 

اأن يع������رب عم������ا يريد وعم������ا ل يريد، فكانت 

ه������ذه الق�صة الوحيدة الق������ادرة على التعبري 

بداع اخلالق الذي  عن احلركة احلقيقية لالإ

مام، ولبد من العرتاف  ي�صري دائم������ا اإىل الأ

باأن هذه الق�صة هي التي و�صعت يدي على 

أبح������ث عنها من اأجل اأن  النقط������ة التي كنت ا

أبداأ يف هذا املو�صوع بداية حقيقية.  ا

ويف املحا�رصة الثانية كنت قد تفح�صت 

أ�صميه حبك������ة الق�ص�س، كما  ما ميك������ن اأن ا
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كنت ق������د قراأت بع�س اأجزائها ب�صوت عال، 

مر وقت������اً طوياًل ولكن ل  لقد اأخذ ه������ذا الأ

باأ�س فه������و مل يذهب هباء، فقد كان الطالب 

مر، وبا�صتثناء ق�صة  بحاجة اإىل مثل هذا الأ

الغيتار ف������اإن جميع الط������الب كانوا بحاجة 

ح�صا�س، وعل������ى التفاعل  للتدريب عل������ى الإ

عل������ى ما يريده الكاتب وم������ا يريد اأن ياأخذه 

من احلي������اة وما يريد هو اأن يكون. لقد قال 

آة التي  �صك�صبري ذات ي������وم: »اإن الفن هو املرا

تعك�س الطبيعة«، ولك������ن كان يجب اأن يقول 

ن�صان  آة التي يرى فيها الإ »اإن الفن هو امل������را

وجهه«، وهنا يربز �صوؤال مهم اآخر وهو: ملاذا 

ن�صان اأن يرى وجهه وهو بالذات؟ يريد الإ

ن�ص������ان ل ي�صتطيع  ومن املع������روف اأن الإ

التع������رف على وجهه، ومن املعروف اأي�صا اأن 

الق�صة والرواية هي حماولة من قبل الكاتب 

خلل������ق �صورة ذاتية وا�صحة وحمددة، ولذلك 

كان لب������د من طرح اأمثلة اأخ������رى، وكان من 

مثل������ة التي يجب طرحها على عملية  اأهم الأ

آة« ملادت�صادو دي  ب������داع هي ق�ص������ة »امل������را الإ

آ�صي�س، وه������ذه الق�صة تتح������دث عن جدال  ا

يدور ب������ني خم�صة رجال خ������الل حفلة ليلية 

متاأخ������رة حول طبيع������ة ال������روح، حيث يقوم 

ف������كار املخيفة حول  اأحده������م بطرح اأحد الأ

ن�صان روحني  ن�ص������ان وروحه، فيقول اإن لالإ الإ

ولي�������س روحا واحدة، واح������دة داخلية تتطلع 

للخارج، وواحدة خارجية تراقب يف الداخل، 

ولك������ن ال������روح اخلارجية هي ال������روح املهمة 

ن�ص������ان، وهذه ال������روح متثل الذهب  عن������د الإ

ل�صيل������وك، وال�صلط������ة لدى القي�������رص، وكاثي 

بطل رواي������ة »مرتفعات وذرين������غ« الذي نراه 

يقول: »ل ميكنن������ي العي�س بدون حياتي.. ل 

ميكنني احلياة بدون روحي«. وميكن حتديد 

ه������ذه الروح اخلارجية باخت�صار باأنها عامل 

خارجي يوؤدي اإىل الهدف اأول، ومن ثم يوؤدي 

اإىل الهوية. 

اإذاً م������ا يري������د اأن يثبت������ه مات�ص������ادو من 

خ������الل ه������ذه الق�ص������ة اأن النف�������س الب�رصية 

ننا  خرين، لأ وىل على الآ تعتمد بالدرج������ة الأ

أنف�صنا الت������ي تنعك�س من خالل  نرى فيه������م ا

أنه  �ص������ارة هنا ا نظراته������م، ولكن لبد من الإ

لبد من وجود قوة خا�صة لدينا جتاه نظرات 

خرين، فحني ينظرون اإلينا باإزدراء فيجب  الآ

األ ن�صعر    بذلك، بل نقاوم تلك النظرة من 

ح�صا�س  خالل ما اتفق على ت�صميته تنمية الإ

ح�صا�س يتم خلقه  الداخلي بالذات، وهذا الإ

خرين،  آراء الآ ول عن طريق ا عن طريقني: الأ

والث������اين عن طريق جمه������ود داخلي. ف�صهرة 

�صوب������ارت كموؤلف مو�صيق������ي �صنعها اأن�صار 

�صوب������ارت الذي������ن كانوا يلتف������ون حوله، واأما 

أين�صتاين حني تو�ص������ل اإىل النظرية  �صه������رة ا

الن�صبي������ة فل������م ي�صاعده فيها اأح������د، وتو�صل 

اإليها وه������و يعمل كاتبا يف اأحد مكاتب براءة 

أنه تو�صل اإىل اخرتاعه  الخرتاع، وهذا يعني ا

ح�صا�س الداخلي الذاتي، وعن  عن طريق الإ

ح�صا�س الذي طور قواه  طريق تطوير هذا الإ

كعامل من العلماء.
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أّية درا�صٍة توثيقّيٍة ميدانّيٍة علمّيٍة يجب على من يتناول هذا  قبل البدء يف ا

أو ذاك اأن يعّرف هذا ال�ّصيء املدرو�������س، مو�صوع البحث، واأن يذكر  البح������ث ا

أكان املو�صوع  �صماء التي ُعرف به������ا، �صواءٌ ا ملح������ًة تاريخّيًة عنه، واأن يذكر الأ

خرى. أم نباتاً، اأم معلماً من معامل الّطبيعة الأ أم اإن�صاناً ا حيواناً ا

ُنـْوق طائر الأَ

�صلع( �صلع(أبو منجل الأ �صلع(اأبو منجل الأ أبو منجل الأ (

باحث �صوري ❁

˜

❁

��أحمد مثقال ق�شعمحمد مثقال ق�شعم
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ونح������ن الي������وم جنتمع يف لق������اٍء ت�صاوريٍّ 

�صلع واحلياة  أب������و منجل الأ لدرا�صة: )طائر ا

الرّبّية يف تدمر( مببادرٍة م�صكورٍة من الهيئة 

دارة وتنمية البادية، وبالّتعاون مع  العاّم������ة لإ

اجلمعّية ال�ّصورّية حلماية احلياة الرّبّية، وقد 

�صبَقن������ا بهذه الّدرا�صات الكثري من الباحثني، 

وكان للمكت�صف������ني ف�ص������ٌل يف اكت�صاف هذا 

الّطائ������ر يف بادية تدم������ر وجبالها، وكان لهم 

الف�صل بت�صويره، فكّل ال�ّصكر لهوؤلء الّرّواد 

جناح هذه  الذي قّدم������وا كّل ما بو�صعه������م لإ

الّدرا�صات.    

اأعود اإىل مو�صوع الّدرا�صات ال�ّصابقة التي 

أبو منجل(، وبدايًة  تناولت مو�صوع الّطائر: )ا

يل بع�س امللحوظات على هذه الّدرا�صات:

اأّواًل- ا�صم الّطائر:                                         

عرف هذا الّطائ������ر باأ�صماٍء كثريٍة خالل 

الع�ص������ور الّتاريخّية، وعرفته������ا احل�صارات 

القدمي������ة كلّها، ولكّن بع�س هذه احل�صارات 

و�صل������ت اإىل درجة الّتقدي�������س يف حّبها لهذا 

الّطائ������ر، فاّتخذت������ه من������ه اإله������اً ومعب������وداً، 

أبي�س اأو حتوت=  له: )ا واأطلق������ت عليه ا�صم الإ

حتوث(، وهذا م������ا كان من اأمر عبادته عند 

الفراعنة.

وم������ن خ������الل بحثي ع������ن ه������ذا الّطائر 

أّنه  يف الكت������ب وامل�ص������ادر، فق������د وج������دُت ا

أبي�س-  �صّم������ي باأ�صماٍء كثريٍة ه������ي: )حتوت- ا

أبو  أبو منجل- ا نَْوق- الّن������وق- ا َخم������ة- الأ الرَّ

�صلع- عن������ز- احلار�س، املقّد�س(،  منجل الأ

�صماء ل ميكن  أّن بع�س ه������ذه الأ وهنا جند ا

اأن تنطبق على هذا الّطائر. وعلينا اأن نناق�س 

 
ّ
�صم������اء لن�صل اإىل ال�ص������م احلقيقي هذه الأ

لهذا الّطائر.

������ني  تن������اول بع�������س املخت�صّ ُن����وق:  - �لأَ

والباحثني هذا الّطائ������ر بدرا�صاتهم، وذكروا 

�صيئاً م������ن خ�صائ�صه و�صفات������ه، وقالوا باأّن 

نَْوق( بفت������ح الهمزة وت�صكني  ا�صمه ه������و: )الأ

الّنون، وفتح الواو، وهذا خطاأٌ درج عليه بع�س 

وق( على وزن: 
ُ
ن� واب هو: )الأَ الباحثني، وال�صّ

َخَمة(،  )َفُع������ول(، وهو طائ������ٌر �صبيٌه ب�������: )الرَّ

وامل�ص������ادر العربّية القدمي������ة كلّها قد ذكرت 

نُ������وق(، وهذا ما  ا�صم ه������ذا الّطائر ب�������: )الأَ

حت������ّدث عنه باإ�صهاٍب العاّلم������ة الّدمريّي يف 

كتابه: )حياة احليوان الكربى(، فقال باأّنه هو 

الّطائر الذي ي�صّم������ى: )الّرخمة(، ويقال له: 

نُوق(، وهنا جند خلطاً بني الّرخمة التي  )الأَ

هي من ف�صيلة الّن�صور، وتعرف من جناحيها 

عند الّطريان بال�ّصواد والبيا�س فيهما، وبني 

�صود: نُوق الأ طائر الأَ
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أبقع ي�صب������ه الّن�رص يف  خمة: طائ������ٌر ا »الرَّ

أّم ر�صال������ة  أّم جع������ران وا اخللق������ة، وكنيته������ا: ا

أّم كبري، ويقال لها:  أّم قي�������س وا أّم عجيب������ة وا وا

أّنه ل ير�صى  نُوق... ومن طبع هذا الّطائر ا الأَ

ماكن  من اجلبال اإّل باملوح�س منها، ول من الأ

أبعدها من اأماكن اأعدائه، ول  اإّل باأ�صحقها وا

م������ن اله�صاب اإّل ب�صخورها، ولذلك ي�رصب 

العرب املثل بالمتناع ببي�صه، فيقولون: اأعّز 

نثى منه ل متّكن من  نُ������وق، والأ من بي�س الأَ

نف�صها غري ذكرها، وتبي�������س بي�صًة واحدًة، 

أتاأم������ت، وهي من لئ������ام الّطري وهي  ورمّب������ا ا

ثالثة: البوم والغراب والّرخمة.

كل كما تقّدم. روى  وحكمها: حت������رمي الأ

 عن عكرمة ع������ن ابن عّبا�س ر�صي 
ّ
البيهق������ي

ال تعاىل عنهما قال: »نهى ر�صول ال �صلّى 

ال عليه و�صلّم عن اأكل الّرخمة«..

مثال: قالوا: )اأحمق من رخمٍةٍ واأموق(.  الأ

ّنها  ������ت من بني الّطري بذل������ك، لأ واإمّنا خ�صّ

م الّطري واأظهرها حمقاً وموقاً، واأقذرها  األأ

رة.. ي�رصب للّرجل  ّنها تاأكل الَع������ِذِِ طعم������اً، لأ

 )1(
الذي ل يُلتقت اإليه ول يُ�صمع منه«.

و ق������د ذك������ر الباح������ث الكب������ري: )اأحمد 

و�صف������ي زكرّيا( يف كتابه القّي������م: )حيوانات 

وطيور ب������الد ال�ّصام( �صف������ات كلٍّ من هذين 

 Neophrak( =خمة الّطائرين، فقال: )الرَّ

percn- optorus(- )Voutour(: نوٌع 

من اأ�صغر الّن�ص������ور، يعرف طريانه بجناحيه 

أبق������ع اأ�صلع الّراأ�س،  �صود، وهو ا بي�س والأ الأ

اأ�صفر املنقار، والعاّمة يف بالد ال�ّصام ت�صّميه: 

)ال�ّصوحة(، ويف بقّية البالد العربّية ي�صّمونه: 

 )2(
)رخمة(..

أبو منجل(، ويذكر  ثّم يتحّدث عن طائر )ا

أبو منجل ذو احلجم  أنواٍع منه، ه������ي ا ثالثة ا

�صود مو�صوع احلديث،  أبو منجل الأ غري، وا ال�صّ

بي�������س املقّد�س، والذي يهّمنا  أبو منجل الأ وا

�صود، وهن������ا اأحّب اأن اأذكر  أبو منجل الأ ه������و ا

نواع الّثالثة للفائدة: هذه الأ

 plegadis( :أبو منجل- عنز- حار�س »ا

falcinella(- )Ibis(: من طيور املاء وطوال 
ال�ّصاق، ورتبة اللقالق، وف�صيلة احلار�صّيات، 

وهو اأ�صغر من اللقلق، يتمّيز مبنقاٍر طويٍل: 

)10-15�صم(، ومقّو�ٌس تقّو�صاً تدريجّياً على 

ادين، ولهذا  �صفل، ي�صبه بذلك منجل احل�صّ الأ

أ�صود  �صّمي ب�������: )اأبي منجل(، يظهر عن بعٍد ا

ارب  أ ملعان الّري�س ال�صّ الّري�س، وعن كثٍب يبدا

 والأخ�رص، ويف 
ّ
رج������وايّن والبنف�صجي اإىل الأ

زمن الّتفريخ يك������ون الّراأ�س والّرقبة والّرداء 

جزاء ال�ّصفلى ذات ل������وٍن ك�صتنائيٍّ قامٍت،  والأ

أّم������ا الّظه������ر والّذنب فذات بري������ٍق اأرجواينٍّ  ا

، والقدم بّنّيٌة 
ٌّ
واأخ�رص، واملنقار رماديٌّ بّن������ي

خم�رّصةٌ، والّطول: )55-60�صم(، وهو ي�صاهد 

ع������ادًة يف اأ�رصاٍب �صغريٍة ح������ول امل�صتنقعات، 
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ويف احلق������ول املغّطاة مبياه ال������ّرّي، ويتغّذى 

على الّدي������دان واحل�������رصات، ويع�ّص�س عادًة 

�صجار الّنامية يف املاء  ب������ني الق�صب اأو يف الأ

أّيار، وي�صع /3-6/ بي�صاٍت  ابتداًء من �صهر ا

لونه������ا اأزرق، وه������و يف������ّرخ يف حو�س البحر 

آ�صي������ا واأفريقية،   ا
ّ
بي�������س املتو�ّصط وغربي الأ

�صلع،  أو الأ أبو منجل الّنا�صك ا والّن������وع الّثاين ا

أ�ٍس اأحمر دم������ويٍّ عاٍر من الّري�س،  يتمّي������ز برا

 ، أ�صود زيتوينٌّ ذو بريٍق اأرجواينٍّ وري�س ظهره ا

وري�س مقّدمة الّرقبة طويٌل ومنفو�ٌس، الّطول 

/70-75�ص������م/، واملنقار والق������دم اأحمران، 

ولهذا الّنوع رائحٌة كريه������ٌة منتنٌة تلبث عّدة 

ل  �صنواٍت حّتى يف اجللود اجلافة، وهو يف�صّ

را�ص������ي الب������ور، ويتغّذى عل������ى اخلناف�س  الأ

خا�ّصًة، وجاء يف كت������اب: )الّطيور العراقّية( 

أوا من������ه �صنة /1912م/  ملان را أّن بع�������س الأ ا

 
ّ
م�صتعمرت������ني يف ق�صاء: )بريج������ك( الرّتكي

القريب من ق�ص������اء: )جرابل�������س( ال�ّصورّي، 

وقّدروا عدد اأفرادها باألف طرٍي، وعلى هذا 

اخلرب - واإن كان هذا الّطري مل ينقر�س حّتى 

 :
ّ
ن- ينبغي اأن يك������ون موجوداً يف ق�صائي الآ

أبو  )جرابل�س وعني الع������رب( والّنوع الّثالث ا

بي�������س املقّد�س الذي يتمّيز ببيا�س  منجل الأ

أ�صه ورقبته العاريني، فاإّنه  ري�صه ماعدا جلد را

 ،
ّ
جزاء اخللفّية للّري�س الكتفي أ�صود، وكذا الأ ا

فاإّنها �صوداء بنف�صجّيٌة، وذات طبيعٍة حريرّيٍة، 

، وكان هذا  ٌّ م�صودٌّ
أ�صود، وقدمه بّني منق������اره ا

الّنوع ماألوفاً لدى امل�رصّيني ومقّد�صاً لديهم، 

ثار الفرعونّية،  وجدت مناذج حمّنطٌة له يف الآ

أّن������ه كان ياأتي اإىل م�رص يوم  و�صبب تقدي�صه ا

في�صان الّنيل، وي������اأكل احلّيات التي يجلبها 

الّني������ل معه، وقد انقر�س، وبقي يف ال�ّصودان 

 )3(
واأنحاء الب�رصة يف العراق..«.

كما حتّدث عنه معجم: )ل�صان العرب( ل�: 

حيح  أّن ا�صمه ال�صّ )ابن منظوٍر( ال������ذي ذكر ا

نُ������وق( ونرى اأمانته  ال������ذي ُعرف به هو: )الأَ

العلمّي������ة ودّقته يف الو�ص������ف، وذلك عندما 

يقارن بني الثنني، ويذكر اأوجه الّت�صابه بني: 

نوق(، ثّم يذكر اأوجه الختالف  )الّرخمة والأ

أّن ذكر هذا الّطائر يح�صن  بينهما، ويذك������ر ا

نثى:  البي�س كما حت�صنه الأ

َخمة، وقيل:  نُ������وُق على َفُع������ول: الرَّ ))والأَ

أَنْوَق الّرجل اإذا  : ا
ّ
عرابي ذكر الّرخ������م. ابن الأَ

أَعزُّ  نُوق، وهي الّرخمة. ويف املثل: ا ا�صطاد الأَ

ِرزه فال يكاد يُْظَفر  ّنها حُتْ نُوق، لأَ من بي�س الأَ

ماكن  أَْوكاره������ا يف روؤو�س اجلبال والأَ ّن ا به لأَ

ق مع ذلك. ويف  ْعب������ة البعيدة، وهي حُتمَّ ال�صّ

يُت اإىل  ، رحمة ال علي������ه: ترقَّ
ّ
حدي������ث علي

ّنها  نُوق؛ هي الّرخمة لأَ َمْرقاٍة يْق�رُص دونها الأَ

عبة؛  ماكن ال�صّ ُو�س اجلبال والأَ
تبي�س يف روؤ

ويف املثل:
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فلّما  ال���َع���ُق���وَق،  ْب����َل����َق  االأَ َط���ل���َب 

ُن����وِق االأَ بي�َص  راَد  اأَ َي���ِج���ْدُه،  مل 

أَن يُْعنى به الّرخمة  قال ابن �صيده: يجوز ا

ّن بي�س الّذكر  أَن يعنى به الّذكر، لأَ نثى، وا الأُ

أَن ي�صاف البي�س اإليه  معدوٌم، وقد يج������وز ا

ّنه كثرياً ما يح�ُصنه������ا، واإن كان ذكراً، كما  لأَ

نوق: مثٌَل  يح�ُص������ن الّظليم بي�صه.. وبَي�ُس الأَ

أََعزُّ  لل������ذي يطلُب املُحال املمتِنع، ومنه املثل: ا

بلِق العقوق، ويف املثل  نُ������وق والأَ من بي�س الأَ

ال�ّصائ������ر يف الّرجل يُ�ص������اأَل ما ل يكون وما ل 

بْلَ������َق الَعُقوق؛ ومثله:  يُْق������َدُر عليه: كلَّْفتَني الأَ

نوق عزيٌز ل  نوق.. وبي�ُس الأ كلَّفتني بي�س الأ

 ،َ يوجد، وهذا مثٌل يُ�رصب للّرجل يَ�صاأَل الَهنيِّ

أَعّز منه. وقال  ف������ال يُْعَطى، فَي�صاأَل ما ه������و ا

نوُق عندي الُعقاب والّنا�س يقولون  ُعمارةُ: الأَ

الّرَخم������ة، والّرخمُة توجد يف اخَلرابات ويف 

أَ�صود  نُوق طائٌر ا أَبو عمرو: الأَ ال�ّصْه������ل. وقال ا

له كالُع������ْرف يُبِع������د لبي�صه. ويق������ال: فالن 

ق؛ وقد ذكرها  ّنه������ا حُتمَّ نُوق لأَ فيه ُم������وُق الأَ

الكميت، فقال:

ى، تَّ �صَ ل�����واُن  واالأَ ��َم��نِي،  ا���صْ وذاِت 

�����ص��ُة احَل���ِوي���ِل ���ُق، وه���ي َك��يِّ ���مَّ ُتَ

يعني الّرخمة. واإمّنا قيل لها ذات ا�صمني 

نُ������وَق، واإمنا َكِي�َس  ى: الّرخمة والأَ ّنها ت�صمِّ لأَ

ل الّطري ِقطاعاً، واإمّنا تبي�س  َوَّ
أ ّنها ا َحِويلُها لأَ

نوق:  حيث ل يَلَْحق �ص������يءٌ بي�صها، وقيل: الأَ

لَِع و�ُصْفرة  طائٌر ي�صبه الّرخمة يف الَقدِّ وال�صَّ

أَّنها �صوداء طويلة امِلنْقار؛  امِلنقار، ويخالفها ا

قال الُعَديُْل بن الَفْرخ:

، وَمن ُيِرْد ِهنَّ ُنوِق ك�رِشِّ َبْي�ُص االأَ

)4(
نوِق، فاإّنه مَبعاِقل(( َبْي�َص االأَ

وقال ال�ّصاعر: 

وكنُت اإذا ا�صتودعُت �رّشًا كتْمُته

  ) 5(
ُنوِق ال ُينال له وكُر كبي�ص االأَ

 لنف�صه:
ّ
أبو بكر اخلوارزمي أن�صدين ا وا

ت��غ��ّرب�����������ت اأ������ص�����اأُل م����ن ع�������نَّ يل

من الّنا�ص هل من �صديٍق �صدوِق!

يوج��دان ال  ع��زي�����زان  ف��ق��ال��وا: 

  ) 6( نوِقِ �صديٌق �صدوٌق وبي���ُص االأ

نوق: ه������و هذا الّطائ������ر الذي ي�صبه  فالأ

�صي������اء، ويخالفها يف  الّرخم������ة يف بع�������س الأ

خر، والعرب توؤّنثه، واإن كان ا�صماً  البع�س الآ

أبعد الّطري وكراً يف الهواء،  للّذك������ر، وهو من ا

أ�س اأ�صفر املنقار.  أ�صود اأ�صلع الّرا وهو طائٌر ا

وهي جتع������ل بي�صها حيث ل ين������ال، فّتتخذ 

عبة، في�رصب  اأوكارها يف قن اجلب������ال ال�صّ

املثل ببي�صها يف البعد وعّزة املنال.

اإّن العلم������اء العرب قدمياً مل يدعوا �صفًة 

له������ذا الّطائ������ر اإّل ذكروها وحتّدث������وا عنها، 

نُوق( ي�صبه  أّن ه������ذا الّطائر: )الأَ فقد ذكروا ا

خرى من حيث اعتماده  بع�س احل�������رصات الأ
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مكنة التي تتواجد فيها:  يف طعامه عل������ى الأ

)الَع������ِذرة(، وهي الّزب������ل وال������ّروث والّنجو، 

مكنة تكرث الّديدان واحل�رصات  فف������ي هذه الأ

والّزواحف والهواّم، وما �صابه ذلك: 

))�صّم������ي القرنب������ى واجُلع������ل - اإذ كانا 

خمة،  نُوق: الرَّ أَنُوق������ني، والأَ بل- ا يقتاتان الزِّ

ون  وهي اأحد ما يقتات الع������ذرة.. وهم ي�صمُّ

أّن  بل، اإلَّ ا نوق كلَّ �صيٍء يقتات الّنْجو والزِّ بالأ

ذلك على الت�صبيه لها بالّرخم يف هذا املعنى 

 
)7(

وحده..((.

والقرنبْ������ى: ه������ي اخلنف�ص������اء الكب������رية، 

أبو  واجُلعل: هو نوٌع من اخلناف�س، وي�صّمى: )ا

جع������ران( عند العاّمة، ولذل������ك يعتمد طائر 

نُ������وق يف طعامه على احل�رصات التي يكرث  الأَ

تواجدها يف اأماكن الّروث والّزبل والغائط، 

ويف اأماكن وج������ود الّرمم واجليف التي تكرث 

فيه������ا وحولها احل�������رصات والدّيدان، ولذلك 

ّنهم  أّنه تاأكل الَعِذرة لأ ذك������روا العلماء العرب ا

مكنة،  كان������وا ي�صاهدونها دائماً يف تل������ك الأ

حيث: )الّروث والّزبل وال������ّرمم(، واعتقدوا 

أّنها ل  حيح ا �صياء، ولكّن ال�صّ أّنها تاأكل هذه الأ ا

تاأكل الّروث والّزبل والّرمم، واإمّنا تقتات مبا 

مكنة من ديداٍن وح�رصاٍت  يوجد يف ه������ذه الأ

ب�صب������ب كرثة تواجده������ا وتكاثرها حول هذه 

ن�صان،  مكنة، والع������ذرة هي ف�ص������الت الإ الأ

ورمّبا تطلق على كّل الف�صالت:

))الع������اِذِر: الغائ������ط.. والَع������ِذَرِة، بك�رص 

نْ�َصاِن الذي يُلِْقيه،  ال������ّذاِل املعجمِة: غاِئَط الإِ

اِر، واجَلْم������ُع الَعِذَراُت..  َرةُ: ِفنَ������اءُ الدَّ والَعِذِ

ّنها كانت  َيت َعِذَراُت الّنا�ِس بهذا، لأَ منا �ُصمِّ واإِ

 عنها با�صِم الِفنَاِء، كما 
َ
ْفِنَية، فُكِني تُلَْقى بالأَ

ْر�������سُ املُْطَمئنَّة   بالَغاِئ������ِط الذي هي الأَ
َ
ُكِني

ِل�ُس الَقْوِم يف ِفنَاِء  أَي�ص������اً: جَمْ ِذَرةُ ا عنها.. الَعِ

َعاِم  أُ ما يَْخ������ُرُج من الطَّ أَْرَدا اِر. الِع������ِذَرةُ: ا الدَّ

 )8(
فرُيَْمي به..((.

�صلع: ولق������د �صّماه ق�صٌم  أب������و منجل الأ - ا

�صلع(، وهذا لي�س  أبو منجل الأ آخ������ر با�صم: )ا ا

أبو منجل( هي كنيٌة، والكنية  ّن )ا ا�صماً له، لأ

أٍب  لي�ص������ت ا�صم������اً، وكّل كلمٍة ت�صب������ق بلفظ ا

خرى  �صلع فهي الأ أّما الأ مٍّ ت�صّمى كني������ًة، وا
أ وا

�صلع يف اللغة هو  �صفٌة، ولي�صت ا�صم������اً، والأ

مام.  أ�صه م������ن الأ من ذه������ب ن�صف �صع������ر را

لَ������ُع، حمّركًة كما وردت يف تاج العرو�س  وال�صَّ

أْ�ِس  ِم الّرا للّزبيدّي: ه������و انِح�صاُر �صعِر ُمق������دَّ

������ِره، وكذلك اإن ذه������َب و�َصطُه، قال  َخَّ
اإىل ُموؤ

ْعِر يف تلَك البُقَعِة،  ِة ال�صَّ : ِلنُق�صاِن مادَّ ئي�ُس الرَّ

وُق�صوِرها عنه������ا، وا�صتيالِء اجَلفاِف عليها، 

ه من الِقْحِف،  ماِغ عّم������ا مُيا�صُّ وِلتطاُم������ِن الدِّ

لع جزءٌ من هذا  فال يَ�صقيه �َصقَيُه اإّياهُ. وال�صّ

الّطائر، ولي�س كلّه، فكيف نطلق اجلزء على 
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أبو منجل(  الكّل؟!... وكذلك يطل������ق عليه: )ا

وذل������ك ب�صبب منق������اره الذي ي�صب������ه املنجل، 

وهذه الّت�صمية جزئّيٌة من باب اإطالق اجلزء 

، وه������ذه الّت�صميات حديثٌة ل تدّل  على الكلِّ

اإّل على اأجزاٍء من هذا الّطائر. 

نَْوق( بفتح الهمزة،  وق�صٌم اآخر �صّماه: )الأَ

وت�صك������ني الّنون، وهذا خطاأٌ من بع�س الذين 

ّنهم مل يتمّكنوا من لفظ  كتبوا عنه حديث������اً لأ

حيح،  الكلمة و�صبط حركاته������ا بال�ّصكل ال�صّ

وق�صٌم اآخر قال باأّن ا�صمه هو: )الّنوق(، وهو 

 دارٌج بني بع�س الّنا�س يف بع�س 
ٌّ
ا�ص������ٌم �صعبي

املناط������ق، واإذا �صاألتهم عن �صب������ب الّت�صمية 

ّن �صوت������ه ي�صب������ه �صوت  فاإّنه������م يقول������ون: لأ

أّن �صوت هذا  اجلمل، ومن املعلوم واملعروف ا

أبداً، والبع�س  الّطائر ل ي�صبه �صوت اجلمل ا

خ������ر قال ب������اأّن م�صية ه������ذا الّطائر ت�صبه  الآ

م�صي������ة اجلمل، ورمّبا يك������ون يف هذا القول 

ّنه يتماي������ل يف م�صيته اإذا  ّح������ة لأ بع�س ال�صّ

أّن لفظة: )الّنوق(  أّن نذكر ا م�صى، ومن املفيد ا

هي ا�صم جمٍع للّناقة، ول ميكن اإطالقه على 

هذا الّطائر، فالّناقة لها جموٌع كثريةٌ، منها: 

أَنَْواٌق،  أَياِنق، وا أنْوؤق، ونُْوق، وا أيْنق، وا أنْوق، وا )ا

وِنَياٌق وِنياقاٌت(، ورمّبا �صّميت عند العاّمة ب�: 

ّنها كانت ترافق القوافل يف الّزمن  )الّنوق( لأ

الق������دمي، وت�صري مع طرق القوافل، وهذا من 

باب ت�صبيهها بالّنوق التي تقطع املعمورة كما 

تقطعها هذه الّطيور، فال يجوز اإذن اأن نطلق 

أبداً.  جمع الّناقة: )الّنوق( على هذا الّطائر ا

 م������ع منحوتٍة 
ّ
ن������وق احلقيق������ي طائ������ر الأ

أبو منجل مع  فرعونّيٍة له- ومتث������ال الّطائر ا

كاه������ن يف و�صع ت�رّصٍع- م������ن موقع: )م�رص 

 
)9(

اخلالدة(.

وهن������ا ل بّد اأن يتبادر اإىل ذهن كّل �صامٍع 

أو ق������ارٍئ ال�ّص������وؤال الّتايل: مل������اذا �صّمي هذا  ا

ن������وق؟!!.. لقد �صّمي هذا الّطائر  الّطائر بالأ

�صباٍب منها: على ما يبدو لأ

- اإعجاب هذا الّطائ������ر بنف�صه، ومتايله 

وتبخرته يف م�صيته.

مكنة  �صياء م������ن الأ ّنه ينظ������ر اإىل الأ - لأ

املرتفعة، ويطّل عليه������ا بزهٍو واإعجاٍب، وما 
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زال������ت هذه اللفظة م�صتخدم������ًة يف العاّمّية، 

فيقولون: تناوق، اأي نظر وا�صرتق الّنظر.

ّنه ي�صكن النِّيْ������ق، وهو حرف اجلبل  - لأ

ال�ّصامخ العايل.

آنَُق  أِنْقُت به ا ِء، ا
ْ
ي عجاُب بال�صَّ نَُق: الإ ))الأ

أنُق:  أِنيٌْق: اأي ُمْعِجُب.. واملُتَا أِنٌق وا أنَق������اً، وهو ا ا

أنََّق  أنَق من َعيْ�ِصه وِخ�ْصٍب.. وتَا الذي هو يف ا

َق في������ه.. والنَّيقُة: من التَّنَوُّق.  مر: تَنَوَّ يف الأ

تن������ّوق فالٌن يف مطعمه وملب�ص������ه واأموره اإذا 

جت������ّود وبال������غ.. والنِّيُق: ح������رٌف من حروف 

 
)10(

اجلبل.((.

- اكت�صاف الّطائر: 

مّت اكت�صاف ه������ذا الّطائر –كما نعرف- 

من خالل جمموعٍة من املهتّمني بالّطيور من 

ر�صاد اإىل اأمكنة  أبن������اء تدمر، حيث قاموا بالإ ا

أّن اأهايل املنطق������ة والبدو  تواج������ده، علم������اً ا

ّيادين كانوا يعرفون هذا الّطائر جّيداً،  وال�صّ

وكان������وا يعرفون طباع������ه و�صفاته، وقد رووا 

أّنهم �صاهدوا قبل �صنة  يف اللقاء الّت�ص������اورّي ا

أع������داداً كثريًة من������ه، وقالوا باأّن  /2000م/ ا

اأعداده كانت كث������ريًة، ويف اآخر مّرٍة �صاهدوا 

بحدود /50/ طائراً منه، ولكّن اأهل املنطقة 

أّن هذا الّطائ������ر مهّدٌد  مل يكون������وا يعرف������ون ا

ّنهم كان������وا ي�صاهدونه يف كّل  بالنقرا�������س، لأ

������ون من �صكاّن  ، وله������ذا ملّا علم املخت�صّ
ٍ
عام

املنطقة بتواجده اأ�رصعوا اإىل تر�ّصده واإثبات 

ورة، ونقل ه������ذا احلدث اإىل  تواج������ده بال�صّ

أّن ه������ذا الّطائر  الع������امل ال������ذي مل يكن يعرف ا

مازال موجوداً يف �صورية: 

))..يف �صه������ر ني�صان من عام /2002م/، 

 �صغ������ريٌ مكّوٌن م������ن ال�ّصّيدين: 
ٌّ
فري������ٌق وطني

)حممود عبد ال وغازي القّيم( من م�رصوع 

اإحياء املراعي واإقام������ة حممّياٍت طبيعّيٍة يف 

يطايل:  البادية ال�ّصورّية، وباإ�رصاف اخلبري الإ

)جيانلوكا �ص������ريا( ومب�صاعدة اأهايل املنطقة 

متّكن من ر�صد وتوثي������ق اكت�صاف م�صتعمرٍة 

أزواٍج حت�ص������ن البي�س،  مكّون������ٍة من ثالث������ة ا

�صلع  أبو منج������ل الأ وطائ������ٌر مفرٌد من ن������وع ا

بي�س  ال�ّصمايّل، وذلك على جروف اجلبل الأ

على بعد ع�������رصة كيلومرتات من بحرية وادي 
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أبي�س �صمايّل مدينة تدمر.  ا

لقد كان ه������ذا الّطائر معروف������اً لقدماء 

أبو  لة ا امل�رصّيني اإىل جانب قريبه الوثيق ال�صّ

منجل املقّد�������س )Sacred Ibis( ذي اللون 

أبو منجل  بي�س، وق������د اكت�صفت لطائ������ر ا الأ

�صلع ال�ّصمايّل متاثي������ل يف قبور الفراعنة  الأ

 قب������ل امليالد، 
ٍ
تع������ود اإىل ثالث������ة اآلف ع������ام

كم������ا جرى حتنيطه ومتثيل������ه كاأحد الّنقو�س 

 )11(
الهريوغليفّية..((.

كم������ا كان ه������ذا الّطائ������ر مقّد�ص������اً لدى 

العديد م������ن احل�صارات القدمي������ة، فجعلوا 

منه اإله������اً، وكان ظه������ور ه������ذا الّطائر عند 

الّنا�������س يعترب ب�رصى �صاّرًة، فهو يعني عندهم 

انتهاء ف�صل ال�ّصتاء، واقرتاب ف�صل الّربيع، 

أ  أ فيه احلياة �صن������ًة جديدًة، ويبدا ال������ذي تبدا

مو�صم اخل������ري والعطاء، وتتفّت������ح احلياة من 

جدي������ٍد، وكان هذا الّطائ������ر يرافق القوافل 

�صل�ع  أبو من�ج�������ل الأ يف الزمن الق������دمي:  ))ا

 Geronticus eremite(-(:ال�ّصم������ايّل

northern bald ibis(( طائ������ٌر يعرف������ه 
ث������ار جّيداً، فتماثيل������ه ومومياءاته  علماء الآ

املحّنطة موجودةٌ يف قب������ور الفراعنة الذين 

كانوا يجلّون������ه، ونقو�صه منت�رصةٌ على جدران 

�������س له حرٌف  املعاب������د امل�رصّي������ة. وقد ُخ�صّ

 يف كتابة كهنة م�������رص القدماء 
ٌّ
هريوغليف������ي

تراك،  الّت�صويرّي������ة. وكان مب������اركاً ل������دى الأ

خ�صو�ص������اً يف مدينة: )بري�ص������ك(، حيث كان 

يعي�س مع الّنا�س الذين اعتربوا ظهوره دلياًل 

رواح، كما  على انتهاء ف�صل ال�ّصتاء وهجرة الأ

كان دلي������ل احلّجاج اإىل مّك������ة املكّرمة، حيث 

كان يدعى: )طائ������ر الّنوق(..   يف حزيران= 

يوني������و /2006م/ مّت التق������اط ثالث������ة طيوٍر 

أبو منج������ل قرب تدمر:  بالغ������ة من جمموعة ا

ذكران اأطلق عليهما ا�صم: )�صالم و�صلطان(، 

أنثى اأطلق عليها ا�صم: )زنوبيا( تيّمناً مبلكة  وا

 )12(
تدمر.((.

أّما �صب������ب عبادة امل�رصّيني لهذا الّطائر،  ا

أّن هذا الّطائر كان ميّثل لدى امل�رصّيني  فهو ا

له: )حتوت( اإله احلكمة والكتابة والّتعلّم.  الإ

وكان اأهل الورع والّتقوى من الكتبة يقّدمون 
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يب�س اإىل املعبود يف مراكز  اآلفاً من متاثيل الأ

غري اجلميل  عبادت������ه. وي�صّور الّتمث������ال ال�صّ

يب�س؛ وقد رفع  متعّبداً ورع������اً يف مواجهة الأ

يدي������ه �صوب الّطائر يف و�ص������ع الّت�رّصع اإليه 

لهة  أه������ّم الآ ل������ه: )حت������وت( يعترب من ا ))والإ

أبو منجل.  أ�س ا امل�رصّية القدمية، ويُ�صّور برا

له������ة: )ماعت(. اعترب  نثوّي هو الآ نظ������ريه الأ

دب و�صّيد الكّتاب والفّنانني.  اإلهاً للكتابة والأ

أرباب: )ثامون  رباب، واأحد ا وكان ر�ص������ولً لالأ

�صمونني الكويّن(. متّت������ع بقدراٍت �صحرّيٍة  الأ

أّن امل�رصّي������ني القدامى اآمنوا  فائقٍة، حّت������ى ا

ب�: )كت������اب حتوت(، الذي يح������ّول قارئه اإىل 

اأعظ������م �صاحٍر متمّكن يف العامل. كان �رصيحه 

أ�صم������ون(، حيث كان املعبود   يف: )ا
ّ
�صا�ص������ي الأ

أع������اد اليونانّيون ت�صميته   هناك. ا
ّ
�صا�ص������ي الأ

لهة  أوا فيه مبعوثاً لالآ ب�: )هريموبولي�س(، ورا

أع������اد العرب  متام������اً كم������ا كان: )هرمز(.  وا

أ�صمونني(. وله اأ�رصحٌة يف اأماكن  ت�صميت������ه: )ا

أبيدو�س(.  اأخرى، منها على �صبي������ل املثال: )ا

آله������ة الفراعنة( اأقوالً باأّن:  يعر�س كتاب: )ا

)حتوت( ولد من جمجمة: )�صت(، كما يعر�س 

أق������والً اأخرى باأّنه ولد من قلب: )رع(.  وهو  ا

ل ل������دى الفراعنة قل������ب: )رع( ول�صانه،  �ص������ّكّ

اإ�صاف������ًة اإىل نقله اإرادة: )رع( للب�رص. يف علم 

�صاطري امل�رصّي لعب )حتوت( العديد من  الأ
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دوار احليوّية والبارزة..((. الأ

بع������د كّل م������ا تق������ّدم علين������ا اأن نعود اإىل 

الّت�صمي������ة العربّي������ة التي تنطب������ق على هذا 

الّطائ������ر، وتعطي������ه بع������داً تاريخّي������اً وبيئّياً، 

فاأجدادن������ا العرب قد عرفوا ه������ذا الّطائر 
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وحتّدث������وا عنه باإ�صه������اٍب، وو�صف������وا �صلوكه 

وخ�صائ�صه وفوائده، وبلغ الهتمام بهم اإىل 

درجٍة و�صل������ت اإىل اأن ف�رّصوا معنى روؤيته يف 

الأحالم.

اإّن ا�صتخدام امل�صّميات احلديثة تدّل على 

عدم معرفتنا با�صم هذا الّطائر عند العرب 

�صماء  أردنا اأن ن�صتخدم هذه الأ قدمياً، واإذا ا

أّولً اأن ن�صتخدم  احلديث������ة، فيج������ب علين������ا ا

، ث������ّم نتبع ذل������ك با�صتخدام 
ّ
ال�ص������م العربي

�صم������اء ال�ّصعبّية، ثّم  �صم������اء العلمّية، ثّم الأ الأ

أو الوافدة اإلينا من  �صماء احلديثة املحلّّية ا الأ

خرين. الآ

- خ�صائ�ص هذا الّطائر:

مكنة املوح�صة، والبعيدة عن  - يح������ّب الأ

عداء. أو الأ ن�صان ا الإ

مكن������ة اأعالها واأوعرها  - يختار من الأ

خور  أ�صحقها، مث������ل اجلروف ونتوءات ال�صّ وا

وال�ّصقوق لكي ي�صع بيو�صه فيها.

أّنها تخل�س للّذكر،  نث������ى ا - من مزايا الأ

فال متّكن غري ذكرها منها اإّل بعد موته.

نثى  حي������ان يكون بي�س الأ - يف اأغلب الأ

قلياًل، ورمّبا ي�صل بي�صها اإىل �صّت بي�صاٍت.

- تتغّذى باحل�������رصات والّديدان وبع�س 

الّزواحف التي تكرث يف اأمكنة تواجد الّروث 

والّزبل والّرمم البالية.

�رصّية عند ه������ذا الّطائر  - الّرابط������ة الأ

قوّيٌة جّداً، فهو يهاجر يف جمموعاٍت، ويحّب 

بع�صه بع�صاً، والّذك������ر يح�صن البي�صة كما 

نثى. حت�صنها الأ

- من الّطي������ور الّذكّية التي تعرف م�صار 

هجرته������ا وعودته������ا، وتق������وم با�صتطالع كّل 

أو تع�ّص�س وتبي�س فيها.  منطقٍة متّر بها، ا

- حت�ص������ن بي�صه������ا، وحتم������ي فراخها، 

وحتّب ولدها.

أوائل  أوائ������ل الّطيور املهاج������رة، وا - من ا

الّطيور العائدة.

 
ّ
مامي ْعِر يف اجلزء الأ ِة ال�صَّ - نُق�صاِن مادَّ

لع(. أ�صه، وي�صّمى ذلك: )ال�صّ من را

�صلع م������ن الّراأ�س  - يبو�ص������ة اجل������زء الأ

وا�صتي������الِء اجَلفاِف عليه، مّما يجعله خ�صناً، 

وكاأمّنا قد ظهرت عليه الّثاآليل.

ل������ع، وتطاُمِن  - انخفا�������س منطقة ال�صّ

ه ويالم�صه من  ماِغ عّما مُيا�صُّ وانخفا�������س الدِّ

لع  عظم الِقْحِف املحيط بالّراأ�س، وهذا ال�صّ

ي�صّبب جفافاً وق�صاوًة يف جلدة الّراأ�س.

ّيادين  - ظهور هذا الّطائر دليٌل عند ال�صّ

على بدء مو�صم هجرة الّطيور.

- ل تط������ري من موا�ص������ع تفريخها حّتى 

ي�صطّف ري�س فراخها وتقوى على الّطريان.

ّيادين، ول تقرتب  - تتحا�صى موا�صع ال�صّ

من املوا�صع التي تتوّقع منها اخلوف، ويقال 

يد.  أّنها تعرف جعبة ال�ّصهام واأدوات ال�صّ ا

فات التي يتمّيز بها هذا  هذه بع�س ال�صّ

فات  �صاف������ة اإىل ال�صّ عجوبة، بالإ الّطائر الأ
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التي مّرت معنا من خالل البحث.

وما ي������زال العرب يف بواديه������م يعرفون 

هذا الّطائر، وي�صفونها ب�: )اأبرق اجلنحان، 

�صتاذ حمّمد  رجل(، وهذا ما ذكره الأ ودّقة الأ

 يف موقع جريدة الّريا�س قائاًل:
ّ
اليو�صفي

))قالت �صاع������رةٌ، هي بنٌت لرجٍل يدعى: 

)بادي الع�صيب������اوي ال�ّصّمرّي(، فيما ورد من 

أ�صعاٍر قدميٍة وّثقها: )عبد ال بن  ق�ص�سٍ وا

رّدا�س( يف كتابه: )�صاعراٌت من البادية(:

ملومي مل��ا  الب��ت��ي  م��ن  ل��ك  �صمت 

داخٍل يف خاطري اآخذك ع�صاقه

يا �صبيه اللي على الّرّمة يحوم�ي  

دق��اقه رجلينه  اجلنحان  اأبرق 

ه������ذان البيتان �صم������ن ق�صي������دٍة قالتها 

أقاربه������ا متو�ّصمًة  يف رج������ٍل تخرّيته من بني ا

اأن يك������ون �صجاعاً وذا خ�ص������اٍل حميدٍة، لكْن 

أ�صق������ط يف يده������ا بع������د ال������ّزواج واملعا�رصة،  ا

وانك�صف������ت احلقيق������ة على العك�������س متاماً 

مّم������ا كانت تتوّقع، فذّمت������ه بت�صبيهه: )باأبرق 

اجلنحان رجلينه دقاقه(، وهذا و�صٌف لطائٍر 

بي�س مع  من ف�صيلة الّن�ص������ور ممّيٍز بلونه الأ

أّما  أ�صود يف طريف اجلناحني، ا وجود �رصيٍط ا

قدام،  الّراأ�س والّرقبة واملن�������رص )املنقار( والأ

�صف������ر، وم������ن �صفاته  فلونه������ا ميي������ل اإىل الأ

ال�ّصكلّية اأي�صاً عدم وجود ري�ٍس يغّطي �صاقيه 

الّطويلتني، فتبدوان دقيقتني بينما احلقيقة 

لي�صت كذلك مقارنًة بحجم ج�صمه. ويعي�س 

هذا الّن�������رص يف املناطق املفتوحة واملرتفعات 

واأط������راف الّتجّمع������ات ال�ّصّكانّية، ويوجد يف 

اجلزي������رة العربّي������ة، والعراق، واأج������زاٍء من 

ق������ارة اأفريقيا، وي�صّم������ى يف امل�صادر العلمّية 

الّن�������رص امل�رصّي، بينما ي�صّمي������ه عاّمة الّنا�س 

)الّرخمة(، وهي كلمٌة ف�صيحٌة، حيث يعرف 

الّطائر بهذا ال�صم اإ�صافًة اإىل ا�صٍم اآخر هو 

 
)16(

نوق..((. الأ

أي�صاً عل������ى الكاتب ا�صم  وهنا يختل������ط ا

ه������ذا الّطائر بطائر الّرخمة، ولكّن احلقيقة 

نُ������وق( طائٌر غ������ري )الّرخمة( كما ذكر  أّن )الأَ ا

ذلك الباحث������ون، وخ�صو�صاً الباحث الكبري: 

)اأحم������د و�صفي زكرّي������ا( يف كتابه عن طيور 

بالد ال�ّصام.  اإّن الهتم������ام بهذا الّطائر هو 

أّل نن�صى بقّية  واجٌب علينا جميع������اً، ويجب ا

الّطي������ور واحليوانات امله������ّددة بالنقرا�س، 

واأن ن�ص������ّد اخلناق على كّل من يحاول العبث 

وال�صطياد يف البادي������ة ال�ّصورّية، واأن ن�صكر 

كّل الذين �صاهموا وي�صهمون يف هذه احلملة 

الوطنّية.
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ن�صان بحث عن كلِئِه وم�صتقرٍّ حلياتِه. وهذا مل يجْده اإل على  من������ذ خلق الإ

ر�ِس  أو �صاقية.. العثور على بقعٍة من الأ أو نبعاً ا أو نهراً ا مقربة من املاء جدولً ا

التي حتيط بها املاء اأو جتاورها مبعث �رصوٍر وحمفٌز للعمل والتطور.

ن�صان، وعاي�صها،  ه������ذا الكالم لي�س جمرد اإطراء بل ه������و حقيقة قراأها الإ

ة  نه اأدرك معنى امل������اء. واعتربها حياًة وقوَّ وبحث عنه������ا متجوِّلً ومناف�صاً. لأ

وم�صتقباًل ونعمة.

أ�صاليب عمٍل  اأمل يقل ال تعاىل )وجعلنا من املاء كلَّ �صيء حّي( فاملاء ينتج ا

أطوار نهر قويقاأطوار نهر قويقأطوار نهر قويق مواكبة ال�شعراء 

اأديب و�صاعر �صوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�صيب.

❁

˜

❁
حممود �حممود �أ�سد�سد
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ي اإىل زراعٍة كافية، ويوؤدي اإىل  متطّورًة ويوؤدِّ

اإن�صاء املدن وخلودها وا�صتمرار حياتها.

املاء يعني الب�صاتني واملنتزهات واخل�رصة 

والن�صاط الجتماع������ي والتفتح على احلياة. 

وانعدام������ه يعن������ي امل������وت البط������يء واملعاناة 

وق�ص������وة املعاي�ص������ة وجفاء اخلليق������ة وهجرة 

ر�������س وامل������وت املوؤج������ل اإن مل تك������ن هناك  الأ

عزميٌة واإرادة..

نه������ار �صانعٌة للجم������اِل الطبيعي،  اإن الأ

نه������ار اإحدى  وموحي������ة بفتن������ة الطبيعة، والأ

لوح������ات الطبيع������ة اجلميل������ة اخلالبة، وقد 

دب������اء والفنانون  احتفى به������ا ال�صع������راء والأ

فعزفوا اأحلانهم وكتبوا رواياتهم وقالوا اأبدع 

ق�صائده������م. يف الدان������وب والفولغا وال�صني 

ونهر النيل والفرات ودجلة..

نه������ار ُمتنف�������س النا�س ورئ������ة احلياة  فالأ

والطبيعة فما اأكرث الق�صائد التي تغنَّت بنهر 

النيل اخلالد ورَددته ال�صفاه كق�صيدة اأحمد 

�صوقي الذي قال فيها:

ُق؟ تتدفَّ الُقرى  يف  َعْهٍد  اأيِّ  ِمْن 

وب����اأيِّ ك���فٍّ يف امل��دائ��ن ُت���ْغ���ِدُق؟

ْرَت من ومن ال�صماِء نزْلَت اأم ُفجِّ

عليا اجل��ن��اِنِ ج���داواًل ت��رتق��رُق

ُم����ْزَن����ٍة ����ِة  ب����اأيَّ اأم  ع�����نٍي،  وب�������اأيِّ 

وَت��ْف��َه��ُق تفي�ُص  ط��وف��اٍن  اأيَّ  اأم 

اإن��اوؤَك �صائٌق وُتْطِعُم، ال  ت�صقي 

ُينَفُق خ��واُن��ك  وال  ب��ال��واردي��ن، 

جدًا َع�صْ َبُك  فُي�صْ ت�صُكُبُه  وامل��اُء 

املغَرُق فيحيا  ُتْغرقها  ر����ص  واالأ

نهار  وهناك ق�صائ������د تغنى اأ�صحابها بالأ

فال�صاعر الفراتي يتغنى بنهر الفرات ومائه 

العذب الذي ل يرتوي منه:

ذاَك نهُر الفراِت فاحُب الق�صيدا

فريدا معنى  اخللوِد  ج��الِل  من 

�صل�صبيٍل ع���ن  ل��ل��ح��ي��اة  ب��ا���ص��م��ًا 

ك���ّل���م���ا ذق����ت����ُه ط���َل���ْب���َت امل���زي���دا

واأحمد �صوقي ير�ص������م اأجمل لوحة لنهر 

دجلة قائاًل:

يجري دج��ل��ة  وراَء  ����رشاع���ًا  ي��ا 

��َب��ْت��َك ال��ع��وادي ��نَّ يف دم��وع��ي جَتَ

ْ ع��ل��ى امل���اء ك��امل�����ص��ي��ِح روي���دًا ����رشِ

الهادي كال�صعاِع  اليمِّ  يف  واج��ِر 

طيبًا اخللِد  كرفرِف  قاعًا  واأِت 

وادي ب�����ص��ا���ص��ة  ك���ف���ردو����ص���ه  اأو 

اأم���ان���ًا لقلبي ��ل وخ���ذ  ق���ْف ت��هَّ

ال�����ص��واِد وراء  امل���ه���ا  ع���ي���وِن  م���ن 

، وال��ن��دام��ى، اأم��ن��ه��ْم وال��ن��وا���ص��يُّ

�����ص����ام����ٌر مي������الأ ال�����دج�����ى اأون���������اِد

������ٌة وافرةٌ من الق�صائد  ولنهر بردى ح�صَّ

أج������اد بها ال�صعراءُ و�صف������اً وت�صخي�صاً  التي ا

لهام لكثري  وتخّياًل. فكان نهر بردى مبعَث الإ
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خطل  من الق�صائد فيقول ال�صاعر اللبناين الأ

ال�صغري يف ق�صيدة )�صفاف بردى(:

ْل عن قدمي هواَي هذا الوادي �صَ

ادي هل كان يخُفُق فيه غرُي فوؤ

ويختمها:

بردى هِل اخلْلُد الذي وعدوا به

و����ص���وادي ������ص�����واِدٍن  ب���ني  اإاّلك 

قالوا: تبُّ ال�صاَم؟ قلُت: جوانحي

ادي ف���وؤ وق��ل��ُت  فيها  مق�صو�صٌة 

األهمت املبدع������ني باأجمل  نه������ار  هذه الأ

حل������ان.  أروع الأ �صع������ار وا أرقِّ الأ اللوح������ات وا

متنزهاتها  ور�صدوا  ف�صّخ�صوها وخاطبوها 

وطبائ������ع �صاكنيها ومرتاديه������ا. هذه املقدمة 

�صا�صي. متهيٌد ملو�صوعنا الأ

نهر قويق وملحة عامة موجزة:

ينب������ع من ه�صب������ة عينتاب عل������ى مقربة 

من احل������دود ال�صورية الرتكي������ة ويبلغ طوله 

را�صي  /129/ك������م. منها /110/ك������م يف الأ

أبو احل�صن( تيمنا ب�صيف  ال�صورية، وكّني ب� )ا

الدولة احلمداين وذلك عندما يفي�س �صتاًء. 

أ�صمائه القدمي������ة )نهر اخلالي�س( وقد  ومن ا

اأطلق������ت علي������ه الت�صمية احلالي������ة يف القرن 

الثالث للهج������رة ويذكر ابن ال�صداد يف كتابه 

ع������الق اخلطرية( اأن قويق ت�صغريٌ )قاق(  )الأ

أنه �صاهد لهذا النهر خمرجني بينهما وبني  وا

أربعة وع�رصون مياًل.. يعربُ مدينة حلب  حلب ا

قادماً من �صمالها متوجهاً اإىل جنوبها لي�صبَّ 

يف امل�صّخ.. وقدمي������اً كان خارَج املدينة على 

أبوابها )باب اأنطاكية  أ�صواره������ا وا مقربة من ا

–باب الفرج- وباب اجلن������ان( وكان متنزهاً 
ه������ل حلب الذي������ن اجتمعوا عل������ى �صفافه  لأ

طعم������ة والق�ص�س  حاديث والأ وتداول������وا الأ

وهناك الكثري م������ن احلكايا والق�ص�س حول 

هذا النهر. قد واك������ب ال�صعراء منذ القدمي 

هذا النهر وكانوا معه يف كل اأطواره التي مّر 

بها من في�صان وجفاف و�صّح اإىل رفده بقناة 

من نهر ال�صاجوِر اإىل جفافه يف اأواخر القرن 

املا�صي اإىل اإعادة تاأهيله ورفده مباء الفرات 

أوائل عام /2008/م. يف ا

تعلق ال�صعراء وحبهم لنهر قويق:

املتتب������ع للق�صائد احللبي������ة وما قيل يف 

�صد من  حلب يج������ُد لنهر قوي������ق ح�ص������َة الأ

�صادة والتغن������ي به وب�صحره ومائه  الذكر والإ

، واإذا  واحل������زن علي������ه ورثائه عندما يج������فُّ

ثرية  اقرتبن������ا من �صعر الو�صف ملعامل حلب الأ

وما اأكرثها، والطبيعة التي ميثلها خرَي متثيل 

أن������ه حظي باأجمل الو�صف  نهُر قويق. جنُد ا

أبواب حلب.  أروع������ه متفوقاً على القلع������ة وا وا

وهذا النهُر �صادق������ُه املجتمع احللبي واأحبُه 

ال�صعراء من هذه املدين������ة فاأجادوا بو�صفِه، 

ور�صدوا حركاته، واأكرثُه������م تعلقاً به �صاعر 

حل������ب ال�صنوبري ال������ذي خ�ص������ه باأكرث من 
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ق�صي������دة جمع فيها انطباعه وفنه وم�صاعره 

ومزج فيه ال�صوت واللون والت�صخي�س:

��ْه ���صَ ري��ا���ص ق��وي��ٍق ال ت���زاُل م��روِّ

ه اأبي�صَ اللوِن  اأحمُر  يجاوُر فيها 

��ن��ا ك����اف����وُرُه ك����لَّ ���ص��ارٍق ي��ع��ار���صُ

�صه متعرِّ به  ت  م��رَّ با  ال�صِّ ما  اإذا 

عنده امل�صتفادِة  الَعَوجاِن  لدى 

ْه �صَ و�ِص حمرِّ مغاٍن على حثِّ الكوؤ

اإذا ما طفا النيلوفُر الغ�صُّ قوقُه

��ه �����صَ ُم��َغ��مَّ اأو  اأج��ف��اَن��ُه  ��َح��َة  ُم��َف��تَّ

ح�صْبَت جنومًا مذَهباٍت تتاَبَعْث

�صه فرادى ومثنى يف �صماٍء ُمَف�صَّ

هذه لوح������ة �صعرية راقية تعطي �صورة من 

مقدرة ال�صنوبري يف الو�صف، وهذا ال�صنوبري 

ي�صكب حبه للنهر وينفذ عهوده معه:

وميثاُق لدينا  ع��ه��ٌد  ل��ه  ق��وي��ق 

اأطواُق واملواثيق  العهوُد  وهذي 

نفى اخلوَف اأنا ال غريَق نرى له

مُن اأرزاق فنحُن على اأمٍن وذا االأ

تتطي ���ص��ف��ي��ن��َة  اأاّل  َه�����ُه  ون�����زَّ

واإع��ت��اُق عليه  وخ��ذ  لها  َم��ط��اُه 

واأْن لي�َص تعتاُق التما�صيُح �رشبُه

اإذا اعتاَق �رشَب النيِل منهنَّ ُمْعتاُق

اأك��ْن ك��ان مل  ول��و  وٌر،  لِّ �صِ وال فيِه 

��اُق وغ�����صَّ ح��م��ي��ٌم  اإاّل  اأن�����ُه  اأرى 

ٌف ْت عيوٌن من نواحيِه ذرَّ وفا�صَ

������ا ت���ع���اون���ه���ا ج����ف����وٌن واآم�������اُق وملَّ

أم������ان واطمئنان وهناك  فالنه������ر مبعث ا

عالق������ات وثيق������ة وحميمي������ة ليبقى يف خري 

مه  يبعُث الطماأنينَة. ويف الق�صيدة ذاتها يقدِّ

لوحًة فنية ماتعة:

هو املاء اإن يو�صف بكنه �صفائه

واإط���راق  ل��دي��ه  اإغ�����ص��اء  فللماء 

لوؤ ففي اللون بّلوٌر، ويف اللمع لوؤ

ويف الطيب قنديد ويف النفع درياق

والقندي������د ه������و ع�ص������ل ق�ص������ب ال�صكر، 
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أبدع  والدرياق هو ال������دواء املركب ال�صايف. وا

ال�صنوبري يف تقدمي �ص������ورة واقعية جميلة 

للنهر يف ال�صتاء ويف ال�صيف:

ال�����ص��ت��ا ري������ح  �����ص����ّم  اإذا  ق����وي����ق 

اأظ�����ه�����ر ت���ي���ه���ا وك��������را ع��ج��ي��ب��ا

ون����ا�����ص����ب دج����ل����ة وال����ن����ي����ل وال�����

�����ف����رات ب���ه���اء وح�����ص��ن��ا وط��ي��ب��ا

اأب�����رشت��ه ال�����ص��ي��ف  اأق���ب���ل  واإن 

ذل���ي���ال ح���ق���ريا ح���زي���ن���ا ك��ئ��ي��ب��ا

ن����ادي����ن����ُه ال���������ص����ف����ادع  م�����ا  اإذا 

يجيبا اأن  اأب����ى  ق��وي��ُق  ق���وي���ُق؟ 

وت���������ص����ي اجل�����������رادة ف����ي����ه ف��ال 

ت��غ��ي��ب��ا اأن  ق����وائ����م����ه����ا  ت�����ك�����اُد 

عج������اب به جعل  هذا احل������بُّ للنهر والإ

دباء يعت������زون به ويف�صلونه على غريه من  الأ

أبو  نه������ار من باب احلب والتعل������ق فيقول ا الأ

ن�رص حممد احللبي:

ب������ردى ع���ن���دي وال دج���ل���ٌة م����ا 

ال���ن���ي���ُل م���ن م�����رِش وال ي���ج���اري 

����ُن م������راأى م���ن ق���وي���َق اإذا ْح���������صَ اأَ

اجل�������زِر ويف  امل���������دِّ  يف  اأق������ب������َل 

ي�����ا ل���ه���ف���ن���ا م���ن���ه ع���ل���ى َن���ْغ���ب���ٍة

ت�����ب�����لُّ م�����ّن�����ي ُغ�������ّل�������َة ال���������ص����دِر

والنغبة )هي( اجلرعة.. فالعني ماأ�صورة 

مبا راأت وذاقت ولي�س ملا �صمعت. ولذا اأحّبوه 

لوه وهو مبعث ال�صعادة. وف�صّ

واأبدى املع������ري حبُه واإعجابه بنهر قويق 

وحلب وف�صله على غريه فقال:

ع�رشًا النيِل  ذاُت  م�رُش  فكانت 

وال�����ص��وادا دج��َل��َة  ف��ي��ك  تناف�ص 

ال��� جم���رى  اإىل  اِة  ال�������رشُّ م��ن  واإنَّ 

م�����ص��ت��زادا ق����وي����ٍق  اإىل  �����ف����راِت 

م���ي���اٌه ل���و ط���رح���َت ب��ه��ا جَل��ْي��ن��ا

���ب���َه���ه���ا مِل�������ْي�������َزْت ان���ت���ق���ادا وم�������صْ

ويف م������كان اآخر من �صعره يحنُّ اإىل حلب 

واإىل نهرها:

ح�����ل�����ٌب ل������ل������ويلِّ ج�����ن�����ُة ع������دٍن

وْه�������ي ل����ل����غ����ادري����َن ن������ار ���ص��ع��رِي

عي� يف  يكُر  العظيُم  والعظيُم 

ال�صغري  ال�صغري  قدُر  منها  �نيِه، 

ف��ق��وي��ٌق يف اأع����ني ال���ق���وِم ب��ح��ٌر

وح�����������ص�����اٌة م����ن����ُه ن����ظ����رُي ث���ب���رِي

فهو يف�صله عل������ى جبل ثبري يف اجلزيرة 

العربية وما له من مكانة وجمال حلب م�صتمٌد 

م������ن تدفق نهر قويق. وحبُّه������ا مرتبط بحبِّه 

عند ال�صاعر ك�صاجم الذي جمع بينهما:

وم�������ا اأم�����ت�����ع�����ْت ج�����اره�����ا ب����ل����دٌة

ك���م���ا اأم����ت����ع����ْت ح�����َل�����ٌب ج���اره���ا

م��ا ت�صتهي ي��ج��َم��ُع  ه��ي اخل��ل��ُد 

ف������زْره������ا، ف���ط���وب���ى مل����ن زاره������ا

ال�����ص��م��اَء ا���ص��ت��م��دَّ ق��وي��ُق  م��ا  اإذا 

ْت�������ُه اأم�����ط�����اَره�����ا ب����ه����ا ف�������اأم�������دَّ
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واأق��������ب��������َل ي����ن����ظ����ُم اأجن�������اَده�������ا

ب���غ���ي�������صِ امل������ي������اِه واأغ��������واَره��������ا

دورًة ب�����اأك�����ن�����اف�����ه�����ا  وداَر 

وائ�������������َل ت����ذك����اَره����ا ���ي االأ ُي���ن�������صِّ

ن�صاري عن  ول������ذا عرب ال�صاعر يو�صف الأ

جمال النهر يف تدفقه وم�صاره:

اأم�����واَج�����ُه ي����ا ل���ن���ه���ٍر ال َع����ب����ْت 

غ���ْر االأ ال��ي��وِم  يف  ال��ري��ِح  ن�صماُت 

ما الديباِج  اأخ�رِش  من  فاكت�صْت 

ال��درْر باهي  من  ال�صم�ُص  ّلْتُه  كلَّ

دباء بني حلب والنهر فهما م�صدر  فقد ربط الأ

احلب ومبعث احلنني وال�صوق: فيقول ال�صاعر ابن 

�صعيد مبدياً اإعجابه مبنتزهات حلب:

ح�����ل�����ٌب اإن������ه������ا م�����ق�����رُّ غ����رام����ي

�������ص������واِق وم������رام������ي وق����ب����ل����ُة االأ

ك���م ب��ه��ا م���رت���ِع ل���ط���رٍف وق��ل��ٍب

ف��ي��ِه ���ص��ق��ُي امل��ن��ى ب��ك��اأ���صٍ دِه���اِق

����ى ط����ي����وُره����ا الرت�����ي�����اٍح وُت����غ����نِّ

�����ي غ�������ص���وُن���ه���ا ل���ل���ِع���ن���اِق وُت�����َث�����نِّ

ا���ص��ت��داَرْت حيثما  ال�صهبا  وع��ال 

كالنطاِق حولها  ف����ِق  االأ اأجن���ُم 

���ب���ا ب�������ص���ّط ق��وي��ق وجم������رُّ ال�������صِّ

ح�������داِق الَع�����َدْت�����ُه ح����دائ����ُق االأ

وعندما ي�صتدُّ ال�صوق وتلفح ناره ذكريات 

ال�صاعر فليتذكر حلب ومنتزهاتها ونهر قويق 

فتنبعث اأرق الق�صائ������د فيقل ال�صاعر �رصور 

بن احل�صني وق������د وردت يف اإعالم النبالء /

ج6/�س181/:

ت��ذّك��رُت اأي��ام��ي وَع����ْودي مبائِه

ِة اخللِد وَعْي�صي بكْم لو داَم يف جنَّ

وليلَة غاظ البدَر فيها اجتماُعنا

اأث��ر احلقِد ن��رى يف وجهِه  فكّنا 

جتتني ادَي  ف���وؤ من  وملتقطاٍت 

اأحاديَث اأحلى جمتنى من جنى ال�صهِد

امل��اِء الفراِح على الظما األ��ذُّ من 

هِد واأعذُب من طيب الكرى عقَب ال�صُّ

اِء من �صفح جو�صٍن وبالبقعِة الغنَّ

قتلك الربى فال�صفِح من جو�صن الفرِد

قويقها جم��رى  �صاطئ  اإىل  كاأنا 

وقد اأ�رشف ال�صعدي بكم اأجنَم ال�صعد

ن�����ا، ف��ح��ل��وُم��ن��ا جت���دُّ ب��ن��ا اأه�����واوؤ

واجل��دِّ الهزِل  على  فيها  م��وّف��َرٌة 

فال�صاعر يقرتب من الواقع ويالم�س ذاته 

املحّب������َة للنزه������ات وال�������رصور. والنهر �رصيك 

أ�صا�صي يف جذب املحبني وا�صطياد حلظات  ا

حبة فيقول ك�صاجم متغزلً به  الهناء بلقاء الأ

ومقدراً دوره يف بعث روح احلياة يف قلبه:

ل�������ل�������ن�������ه�������ِر ن����������ه����������ُر ق��������وي��������ٍق

ع�����ن�����دي ي�������ٌد ل����ي���������صَ جت���ح���ْد

�����َة ا��������ص�������َط�������ْدُت ف���ي���ِه �����يَّ َع�����������صِ

ر���������ص��������ًا م��������ن امل����������������رِد اأغ�������ي�������ْد
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ب�������ك�������اأ��������صٍ ي�����������ص�����ع�����ى  وراح 

ْد َّ ُي�������������������������رشَ ال  م���������داُم���������ه���������ا 

حم�����������ف�����������وف�����������ٍة ب��������ح��������ب��������اٍب

�������ْد �������عَّ ����������������ٍف َي�������َت���������������صَ لَّ ُم����������������وؤَ

درِّ ن������������ظ������������ُم  �������������������ُه  ك�������������������اأنَّ

��������ْد م������������ن ث������������غ������������ِره ي��������ت��������ولَّ

اإنَّ التعلق بحلب دافعه الذكريات اجلميلة 

أو حزيناً  ن�صان يف خلوته بعيداً ا التي تالحق الإ

أبو فرا�س احلمداين  أو مري�صاً فهذا ا ماأ�صوراً ا

يحن اإىل منبج واإىل نهر قويق حيث اإمارة ابن 

عمه �صيف الدولة:

ال� مبنبَج  اِد  ال��ف��وؤ ُمْرَتَهَن  واأبيُت 

ال��ب��ي�����ص��اء َق����ِة  ب����ال����رِّ ���������وداِء ال 

تي، لذَّ اجل��زي��رِة،  بلُد  ال  ال�صاُم 

وق��وي��ُق، ال م���اُء ال��ف��راِت منائي

وكذل������ك ال�صاع������ر ابن اخلطي������ب يحنُّ 

اإىل حل������ب ويف�صلها عل������ى غريها مع نهرها 

عالق اخلطرية لبن  الدفاق. ورد ذلك يف الأ

�صداد، ويف اإعالم النبالء للطباخ:

بجو�صِن اأروَح  اأن  لعيني  ي��ق��رُّ 

�ا       ب� وم������اء ق����وي����ٍق ت���ت���ُه م��ت�����رشِّ

فاِق �رشقًا ومغربًا لقد طْفُت يف االآ

��ب��ا ���ْب���ُت ط���ريف ب��ي��ن��ه��ا ُم��َت��َق��لِّ وق���لَّ

ر�صِ منزاًل فلم اأَر كال�صهباِء يف االأ

م�رشبا امل�����ص��ارِب  يف  ك��ق��وي��ٍق  وال 

هذا وفاءٌ يف نف�ٍس �صافيٍة رقْت وعذبت 

كنهر قوي������ق.. وهو الذي قال في������ه ال�صاعُر 

أبو القا�صم املغربي: الوزير ا

�����ا ق���وي���ُق ف���ال َع����َدْت����ُه ُم���ْزن���ٌة اأمَّ

ُب ال�صيِّ الغماُم  بزر  خدِرها  من 

��ق ب���ن���اِء ال�����ص��ب��اب��ِة ُم��ْع�����صِ ن��ه��ٌر الأ

ِح م�����رشُب ف��ي��ه، ول��ل�����ص��ادي امل���ل���وِّ

دباء عالق������ة بني قويق وحلب  واأوجد الأ

واملم������دوح فه������ذا ال�صاع������ر اأحم������د بن عبد 

العزيز العجمي ميدح ال�صلطان �صالح الدين 

يوبي: الأ

فيا جريَة ال�صهباِء اإن طاَل ناأينا

و���ص��ه��وُب بيننا  ُح����زوٌن  وح��ال��ْت 

ت�صادقْت ودادًا  مني  كْم  ْخِل�صُ واأُ

قلوُب عليه  منا  ال�صفا  بح�صِن 

ياِت جو�صٍن في�رشُح طريف يف ثنَّ

برو�صٍ   رعاُه العزُّ وْهَو َخ�صيُب

وي��ك��رُع م��ن ���ص��ايف ق��وي��ٍق مب��زوٍد

حبيُب املياِه  دون  يل  الدهُر  هو 

)نهر الذهب( ج1 �ص/76/الغزي.

نهر قويق يف اأطواره املختلفة:

مرَّ نهر قويق يف اأط������وار، يفي�س اأحياناً 

وي�ص������حُّ يف ف�ص������ل اخلريف ثم يع������وُد جمراه 

ن�صان الذي  للحياة يف ال�صتاء والربي������ع. والإ

ألف������ه عن قرب كان يف������رُح اإذا جرى ويحزن  ا

اإذا جفَّ فهذا ال�صاعر املتنبي ي�صف في�صانه 

وقد اأحاط بق�رص �صيف الدولة و�صُعب عليه 
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الو�صول فقال:

���َب ذا ال��ب��ح��َر ب���ح���اٌر دون���ه َح���جَّ

���ه���ا ال����ن����ا�����صُ وي��ح��م��دون��ه ي���ذمُّ

��ْدَت��ن��ا معينُه َح�����صَ  ي��ا م����اُء ه��ل 

ق��ري��َن��ُه ت����رى  اأن  ا���ص��ت��ه��ي��َت  اأم 

ح�����ص��ون��ُه م��ن��دق��ا  ج���ْئ���َت���ُه  اأم 

ي��ك��ف��ي��ن��ُه وال���ق���ن���ا  اجل����ي����اَد  اإنَّ 

���ص��ف��ي��َن��ُه ُج����ِع����َل����ْت  ُل������جٍّ  ربَّ  ي����ا 

���ْت ع��وَن��ه وع�����ازُب ال���رو����صِ ت���وفَّ

فق������د ربط ال�صاعر ب������ني ممدوحه الذي 

�صبَّه������ه بالبحر وب������ني النه������ر الفائ�س الذي 

اعتربه قرين������اً ونّداً ل�صي������ف الدولة يح�صده 

ويغ������ار من������ه. وي�صف ال�صاع������ر ك�صاجم نهر 

قويق يف تقلباته حيناً ي�رصع يف جمراه وحيناً 

ي�صري بطيئاً فالتق������ط هذه ال�صورة لري�صمها 

بري�صة �صاعر فّنان:

وال��������ن��������ه��������ر ب����������ني اع����������ت����������داٍل

م������������ن ���������������ص��������������رِيِه وت���������������������������اأّوْد

ك����������������اأف����������������ع����������������واٍن ت����������ل����������ّوى

د ث������������م ا����������ص���������ت���������وى وت����������������دَّ

ك�����������������������اأنَّ ف��������ي��������ه �������ص������ي������وف������ًا

ْد ��������������������������رَّ م�������������ه�������������ن�������������ّداٍت جُتَ

ف���������������ت���������������ارًة ه�������������ي ت�����ن�����������ص�����ي

وت�������������������������ارًة ه�����������ي ُت��������ْخ��������م��������ْد

�رّب ال�صع������راء عن م������زاج النهر الذي  وع�����

ن�صان  ي�صح وين�ص������ب يف ال�صيف و�صبهوه بالإ

الذي ي�ص������اب بال�صفار فتنحل اأج�صامهم يف 

ال�صيف ويوافقهم ال�صتاء فقال ال�صنوبري:

َب ج�صُمُه ُقويٌق على ال�صفراِء ُركِّ

���ٌد وح���دائ���ُق���ُه ���هَّ ُرب�������اُه ب���ه���ذا ����صُ

اإذا جدَّ ِجدُّ ال�صيف غادَر ج�صَمُه

يوافُقه ال�صتاء  ول��ك��نَّ  �صئيال، 

وال�صنوبري املحب حلل������ب ونهرها كما 

م������رَّ معنا دافع عن النه������ر والتم�س له العذر 

ليبعد عنه ما عابه النا�س عليه.

���ه���ُم ل���ُه وق�����د ع����اَب����ُه ق������وٌم وك���لُّ

اُق على ما تعاطوُه من العيِب ع�صَّ

ف��اإمن��ا مُي�����لَّ  اأن  ق���وي���ٌق  ُي����ه����اُب 

يقيُم زمانًا، ثمَّ مي�صي فن�صتاق

وقالوا: األي�ص ال�صيُف يبلي لبا�صُه

فقلت الفتى يف ال�صيف ُيْقِنُعه طاق

غائٌب ث��مَّ  اآي���ٌب  اإاّل  ال�صبُح  وم��ا 

ت����واري����ِه اآف������اٌق وت���ب���دي���ِه اآف����اق

ناق�ٌص ث��مَّ  زائ���ٌد  اإاّل  ال��ب��دُر  وال 

له يف تام ال�صهر حب�ٌص واإطالُق

ب������روح �صمح������اء ونف�������س �صافي������ة اأوجد 

ال�صنوبري الع������ذر ملن اأح������ب واأوجد مربراً 

م�صتعين������اً بظواهر م������ن الطبيعة ونهر قويق 

واح������د منه������ا ولذلك ن������رى البو�صريي حمباً 

�صادقاً للجوهر ولي�س لل�صكل فح�صب.

ويعك�س بع�س ال�صعراءحالة الفرح عندما 

ياأتي ال�صتاء وتعود احلي������اة واجلريان للنهر 
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فيقول ابن الوكيل حممد بن عمر وقد وردت 

أبياته يف فوات الوفيات ج4 /�س17/: ا

وملَّا جال ف�صُل اخلريِف حما�صنًا

َد القمري َق ماُء النهِر اإذ غرَّ و�صفَّ

�َص دوحُه اأتاُه الن�صيم الرطُب رقَّ

َط وجَه املاِء بالذهب امل�رشي فنقَّ

وم������ن ال�صور البديع������ة واخليال اجلميل 

ل�صورة النه������ر اجلميلة وتلك التي عرب عنها 

موؤرخ حلب ابن العدمي الذي جمع بني خ�رصة 

الربيع وزرقة ماء النهر و�صفائه:

ِدِه ت����ط����رُّ يف  ال���ن���ه���ِر  اإىل  ان���ظ���ْر 

ال�صمِك على  و�صى  ق��د  و���ص��ف��ِوِه 

����َم ال����ري����ُح ���ص��ي��َده��ا ف��غ��دا ت����وهَّ

ي��ن�����ص��ج م���ت ال���غ���دي���ِر ك��ال�����ص��ب��ِك

اأعود اإىل ال�صنوب������ري الذي ر�صد قويق 

أنيقة  ه اإلينا عرب جملة ا يف كل اأطواره وقد ذمَّ

ح�صا�س: وخيال خالق ونف�س فيا�صة بالإ

ال�����ص��ت��اِء ري�����َح  ����ص���مَّ  اإذا  ق���وي���ٌق 

ت�������ص���مُّ اخل������الف������َة م�����ن ج��ي��ب��ِه

عْبَتُه متى  وغ���ٌد،  ال�صيِف  ويف 

ف���ل�������ص���َت م����ل����وم����ًا ع���ل���ى ع��ي��ب��ِه

وو�صف ال�صاعر احل�ص������ن بن حبيب �صحَّ 

النهر وجفافه:

��������ا ط����م����ى ن�����ه�����ُر ق�����وي�����ق ومل ملَّ

ي�����اأِت ب�����ص��ي��ٍب ب���ل ب�����ص��ي��ٍل غ��زي��ْر

���ص��ج��اُر م��ن ح��ول��ِه ق��ال��ْت ل��ه االأ

ك��ث��رْي ع��ل��ي��ن��ا  زْدَت  ف���ق���ْد  م���ه���اًل 

وكانت هناك م�صاع ل�صتمرار احلياة يف 

النهر عرب قنوات جرٍّ من نهر ال�صاجور حدث 

ه������ذا مرتني يف �صن������ة /713/ للهجرة �صعى 

م������ري �صيف الدين �صودون النا�رصي واأكمل  الأ

أنفق  أرغ������ون( وا م������ري )�صيف الدولة ا ذلك الأ

عليه واحتفى بذلك قال ال�صاعر احل�صن بن 

حبيب احللبي:

قد اأ�صبحْت �صهباوؤنا تثني على

ودي�����ج�����وِر ����ص���ب���ٍح  اأرغ�����������وَن يف 

م���ن ن��ه��ِر ال�����ص��اج��وِر اأج�����رى لها

ل���ل���ن���ا����ص ب����ح����رًا غ�����رَي م�����ص��ج��ور

وقال اأحدهم يف ذلك:

ثالثٌة امل�صتحيَل  اإنَّ  ق���ال:  م��ن 

ب��ال تعْب راب��ع��ه��ا، فخْذ  ي��دِر  مل 

ال��غ��وُل وال��ع��ن��ق��اء واخل����لُّ ال��ويف

حلْب اإىل  جت��يء  �صاجوٍر  وم��ي��اُه 

وق������د تعر�س جمرى ال�صاج������ور اإىل قويق 

اإىل زل������زال فهدم اجل�صور والقنوات اإىل عام 

)1150( فجمعت احلكومة مالً عظيماً وذلك 

على عدة حماولت ولكنها مل تفلح لنخفا�س 

جمرى نهر ال�صاجور عن نهر قويق.. وهناك 

أبيات متناث������رة ت�صيد بالعمل و�صانعيه  عدة ا

وتع������رب عن الفرح والبهجة، فعندما و�صل يف 

يوبي يقول ابن �صنينري: عهد الظاهر الأ

ى ث��رى ح��ل��ٍب ف��ع��ادْت رو���ص��َة روَّ

الظما ت�صكو  ق��ب��ُل  وك��ان��ْت  ن��ف��ًا  اأَ
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ال غرَو اأن اأجرى القناَة جداواًل

ف��ل��ط��امل��ا ب��ق��ن��ات��ِه اأج�����رى ال��دم��ا

 ويف الق������رن الع�رصي������ن وبع������د منت�صفه 

تعر�������س لل�صح وتوقف������ت في�صاناته املعروفة 

والتي يذكرها النا�������س والتقطوا لها ال�صور 

واأ�صح������ى مبعث تل������وث وم�ص������دراً للروائح 

الكريهة يف ال�صيف وارتب������ط ا�صمه بال�صوء 

والذّم ولكن مع اأول عام )2008( ويف 1/6/ 

2008 د�ص������ن م�رصوع هام بج������ر نهر الفرات 

اإليه واأعيد تاأهيله واأعاد البهجة والروح اإىل 

حلب وقاطنيها.

نهر قويق يف ال�صعر املعا�رش:

�صع������راء حل������ب املعا�������رصون عا�رصوه يف 

خري وبعد موته  أواخ������ر حياته ويف رمق������ه الأ ا

ولذل������ك كان اأملهم �صدي������داً، وكانت ال�صدمة 

قا�صي������ة عليه������م فال�صاعر عب������د ال يوركي 

ح������الق الذي عرف بحب������ه حللب يبث حزنه 

على م�صريه:

نها ُتزيِّ كانْت  التي  الريا�ُص  اأيَن 

��َب��ُل ��ه��ا ���صَ واأل����ف ���ص��ه��ٍل و���ص��ه��ٍل ك��لُّ

���ل���ُه واأي�������ن ن���ه���ٌر واأ�����ص����ج����اٌر ُت���َظ���لِّ

ُل النهُر غا�ص، وقلَّ ال�صمُن والَع�صَ

لوال الفراُت ومْن اأجراُه يف حلٍب

جفَّ النباُت وجاَع النا�ُص اأو رحلوا

وع������رب ال�صاعر عب������د الق������ادر مايو عن 

حريته من مزاج نه������ر قويق وعدم ا�صتقراره 

يف ق�صيدته املطول������ة )اإىل حبيبتي حلب مع 

العتذار(:

عزيزتي يف »قويٍق« ما يحرّيين

ُب �صِ َوْهَو ال�صخيُّ ال�صحيُح احلافُل النَّ

كيف ال�صفادُع غاَبْت عن مناقِعِه 

َخُب وما يزاُل لها يف م�صمعي �صَ

ن���اٌي وط��ب��ٌل وم��زم��اٌر ول��ي��ُل هوى

ِحُب �صَ لوُنُه  ك�صحاُه،  اإ�صباحُه 

وقف ال�صاعر حممد ه������الل فخرو اأمام 

أيام  النه������ر وقد اأعلن موته ت������اركاً ذكرياته وا

الهوى والعط������اء. فقد �صخ�صه ووقف اأمامه 

ناعياً ومتاأملاً:

ن��������ه��������ْر �������ص������الم������ًا ي��������ا اأب������������ا االأ

اأت���������ص����ع����ُر ب�����ال�����ذي اأ������ص�����ُع�����ْر..؟

اأت�������ي�������ُت�������َك ح�������ام�������اًل ظ���م���ئ���ي

ف��������ك��������ْدُت مب����ه����ج����ت����ي اأع������������ُ�ْ

ُح����ُل����م����ًا ����ب����ا  ال���������صِّ يف  راأي������ت������ك 

، وت���������������ارًة ت����خ����ُط����ْر جت��������و���������صُ

������ص�����ف�����اُف�����ك ح����ي����ن����ه����ا ت���ك���ي

ح�����ك�����اي�����ا ب������ال������ه������وى ت������زَخ������ْر

ف������م������ال������َك غ������اف������ي������ًا ك���ال���ط���ي����

ت�����ص��ُخ��ْر وال  ت�������ص���ح���و..  ال  ِن 

ن���������ه���������ا اأت��������������ذك��������������ُر اأب�����������������ا االأ

اأذُك������������������ْر..؟ ك����م����ا  اأي��������ام��������ًا  ِر 

ب�����ك�����ي�����ُت ج������������داك حم�����م�����واًل

ظ�������ُه�������ْر ط��������ب��������اِق واالأ ع����ل����ى االأ



مواكبة ال�صعراء اأطوار نهر قويق

333 العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   2008

ت���ق�������ص���ي اأن  ع�������ل�������يَّ  ي�������ع�������زُّ 

ْ ع�������������رشُ وت�����م�����َل َن���ْع�������ص���ك االأ

واأْن ت���������������وَت  اأن  ك��������ث��������رٌي 

ن�������ُه�������ْر ت����غ����ي����َب م������ن امل���������دى االأ

وتاأم������ل ال�صاع������ر م�صطف������ى النجار يف 

ق�صيدته »ق������دود حلبية جديدة« واقع النهر 

وت�صور بروؤية م�صتقبلية عودته للحياة حاماًل 

الب�رصى فيقول يف القد ال�صاد�س الذي �صماه 

)قويق(:

ٍت  /م���رَّ يوم���ًا بلب���ٌل/ م���ن نه���ِر �ش���وٍق ميِّ

يدعى )قويق(/ ثمَّ نا�س، غلَب �لوجُد عليهم 

فرث���وه/ ثمَّ �أنفا����ٌس حر�ٌر تتلّظ���ى من ليايل 

�خلو�يل/.

ثم يقول خماطباً:

/�أيه���ا �لنهُر خديني و�شديق �لذكريات/ 

ها �لنهر  فمت���ى ُتْبَعُث يف �ملوت �حلي���اْة..؟/ �أيُّ

�أجبن���ي/ �أيها �لنهُر �ل���ذي �أ�شحى نهريً� من 

رف���ات..؟/ وبقاي���ا زفر�ت/ فدنا من���ه كثريً�.. 

ق../ فج���رى �لنه���ُر ترق���رْق/ برع���اف  ومت���زَّ

�ليا�شم���ني: و�أن���ني �لعا�شقني/ بدم���وٍع ودماء 

وحنني/.

منية وبعث دفق  فال�صاعر حمل احللم والأ

احلياة فيم������ا هو ميت وهي روؤي������ا مل ي�صبقه 

اإليها اأحد و�صمن حواريه جميلة معربة.

ومع اإعادة تاأهيل نهر قويق يف 2008/1/6 

�صد  وبرعاية رئي�س اجلمهورية ال�صيد ب�صار الأ

انطلقت احلناجر م�صيدة ومعربة عن الفرح 

ون�صوة عودة احلياة اإىل نهر قويق. فال�صاعر 

حممود علي ال�صعيد وبعنوان )عادت �صفاف 

ال�صب������ا( واأهداها لل�صاع������ر الذي رثى النهر 

حممد هالل فخرو:

َة العنِي عرُف ال�صوق فّواُح يا قرَّ

فق ترتاُح وال�صم�ُص فوق ب�صاط االأ

منت�صيًا ح��الم  ب��االأ ت��رق��رق  نهٌر 

اأق��داُح الليل  بقلِب  ْت  ا�صتبدَّ مّل��ا 

عاَدْت �صفاُف ال�صبا ت�صدو باأغنية

الباب مفتاُح وعاَد ينع�ص �صدر 

داليٍة ْقط  �صِ ��ا  وك��نَّ كنَت  ق��وي��ُق 

اأف��راُح العنقود  ��ْت من  اأَط��لَّ حتى 

اأ�صعلَت يف خافقي م�صباَح اأمنيٍة

خفاق جّراُح ينجيه من مب�صِع االإ

ورب������ط ال�صاع������ر ب������ني ما�صي������ه امل�رصق 

واحلا�رص الراهن:

ملغتبٍط اأرق��ى  ال  ما�صيك  تاريُخ 

ي������اُم ت��ن��داُح اأي�����اَم ك��ان��ْت ل��ن��ا االأ

ُمُه القلَب مب�صَ املرُّ ع�صَّ  غيابك 

ِه اجتاحوا ملَّا على غفلٍة من قو�صِ

ربحُت فيك من الدنيا مباهَجها

ح���ب���اُب اأرب����اُح ��َع االأ وك���لُّ م��ا ج��مَّ

هذا ه������و الدفق ال�صع������وري يتنا�صب مع 

تدفق املج������رى من جديد وعودة احلياة اإليه 

مل وال�صعادة وقد كان ال�صاعر موفقاً  عودة الأ
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باإيق������اع بحر الوافر وه������ذه القافية )احلاء( 

التي تتنا�صب مع ان�������رصاح النف�س. وقد عرّب 

ال�صاع������ر حممد قج������ة عن �صعادت������ه باإعادة 

تاأهي������ل النهر وه������و معروف بحب������ه و�صغفه 

ملدينتنا حلب. وقد اأكرث من البحث والدرا�صة 

ثار حلب فقال يف ق�صيدته التي  والرعاية لآ

عنوانها )عودة قويق(:

�صهباُء عاَد قويُق اليوَم مبت�صمًا 

يهدي اإليك الهوى والريَّ والنعما

ي��رن��و اإل���ي���ِك ب����اأم����واِج م��داع��ب��ِة

ما ن�صَ خلتها  تهادْت  اإن  رقيقٍة، 

منابعه يف  ���ص��ه��الٌت  ل���ه  ك���اَن���ْت 

الدمَيا ت�صكب  دفقاٌت  له  كانت 

ُمقتدٍر ج���والُت  ل��ه  ال�صتاِء  ويف 

لكنما ال�صيُف ُيْبلي ج�صَمُه �صقما

تلفًا فُق موؤ اليوَم، عاد االأ لكنما 

وعاَد موُجك ي�صدو جرُيه نغما

نوًى بعد  املعطاُء  امل��ُد  وج���اَءَك 

يروي عروقك، ال ت�صكو لديه ظما

، فاأنت اليوم يف حلٍب فانعْم قويُق

�صاأما وال  ياأ�صًا  بعدها  ترى  ولن 

أ�صاد ال�صاعر عبد الغفور عا�صي بعودة  وا

نه عاد بعد غياب،  النهر وحيِّاه من اأعماقه لأ

وقد عاد حاماًل الب�رصى:

طوياًل اجلميِل  بيِتِه  عن  غ��اَب 

ك����لُّ ب���ي���ٍت ����ص���واُه ل��ي�����َص جميال

����ص���اَر ���ص��ك��اًل ت���لُّ م��ن��ه ال��ع��ي��وُن

ثقيال اجل����واِر  على  عبئًا  ���ص��ار 

ون�����وم عميق ���ٌد خ����ام����ْل..  َج�������صَ

قليال اإاّل  ال��ن��وِم  يف  ق��رٍن  ن�صف 

ه������ذا حال������ه يف القدمي وه������ذا اإح�صا�س 

ال�صاعر حلاله املري�س، ولكنه �رصعان ما دبت 

احلياة يف النهر وروح ال�صاعر وق�صيدته:

فاأهال ال��ق��دام��ى  اقك  ع�صّ نحُن 

اإن����ن����ا ال ن��ط��ي��ق ع���ن���ك رح��ي��ال

�صبابًا اجل��ل��ي��ُل  ال�����ص��ي��خ  وي���ع���وُد 

مل يعْد بعد الر�صف �صيخًا جليال

ح���ل���ٌب �����ص����ارْت ج����ّن����ًة ون��ع��ي��م��ًا

�����ل�����ْت جت��م��ي��ال واأراه���������������ا جت�����مَّ

اإي���ِه ي��ا ن��ه��ُر ق��د اأث����رَت �صجوين

������رُت ����ص���اح���ب���ًا وخ��ل��ي��ال وت������ذكَّ

ي��دي��ِه ال��رئ��ي�����ص  ��ُد  ال�����ص��يِّ غم�ص 

�صل�صبيال ُه  م�������اوؤ ف����ارت����دَّ  ف���ي���ِه 

ويثن������ي ال�صاعر حممد بك������ري وايل على 

عودة جم������رى النهر فيب������ث �صوقه من خالل 

ر�صالة يهديها نهر الفرات اإىل قويق:

نهر ت��دّف��ق م��ن ف��رات��ك ف��ارت��وْت

واجَلَبْل والبيادُر  اخلالئُق  منه 

اإىل رح���اب���ك داف��ق��ًا امل�����اُء ع����اَد 

مْل فا�صتب�رشي خريًا فقد عاَد االأ

بفرحٍة القويِق  اإىل  ت��ع��وُد  روٌح 

الع�صْل بعذيِب ماٍء مثل دفقات 
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ومل يخ������ف ال�صاع������ر حممد وف������اء الدين 

املوؤقت فرحته لتدفق ماء النهر وهو معروف 

بكرثة ق�صائده التي تغنت بحلب حباً و�صوقاً 

واإكب������اراً فقال يف ق�صيدت������ه )واأ�صبح النهر 

دفاقا( وقد ا�صتخ������دم ال�صاعر اللغة ال�صهلة 

واملعاين الوا�صحة والنظم الف�صيح ليعرب عن 

بهجته:

عجيُب �صيٌء  والنهر  ادي  ف���وؤ يا 

يطيُب فيه  وال�صعُر  ح��ّي��ًا  ���ص��اَر 

ع������اَد ي���زه���و ن���������ص����ارًة وع���ط���اًء

الطبيُب ���ص��ف��اه  وق���د  ك��م��ري�����صٍ 

طوياًل اجلفاِف  على  �صبورًا  يا 

وامل���ن���اي���ا ���ص��ه��ام��ه��ا ال��ت�����ص��وي��ُب

»ق����وي����ٌق« ي����ع����وَد  اأن  اهلل  اآي�������ُة 

م����ن ج����ه����اِد ول���ل�������ص���ق���اِء ن�����ص��ي��ُب

ج����ن����اٌن ت�����ع�����وَد  اأن  اهلل  اآي����������ُة 

حل���ي���اِة وال��غ�����ص��ُن ف��ي��ه��ا رط��ي��ُب

وعودة النهر اأعادت اإيل البهجة وال�رصور 

ودفعني لرب������ط املا�صي باحلا�������رص، فاأر�صم 

نيقة حللب: ال�صورة الأ

/�أر�َك عل���ى موعٍد من ن�شيِد/ على مرتٍع 

ئ يفَّ �نبه���اَر �حلكاية/ وَمْن  يف �لعي���وِن/ تخبِّ

/ ج���اء� �إلي���َك، وب�شملٌة  مَّ يدِف���ُئ �لطف���َل و�لأ

م���ن �شفاه/ ويف �خلب���ِز ب�شمة ليٍل/ ينام على 

�لوع���ِد/ و�لنه���ُر يب�ش���ط للقم���ِح/ و�لف�شتق 

�مل�شته���ى ما ي�ش���اْء/ و�ش���اَء �لزم���اُن/ وما�شاَء 

ربُّ �لعباِد/ وعقُل �ل�شع���اِة/ تر�ه وفريً� غنّيًا/ 

ت���ر�ه ب�شاط���ًا و�أنث���ى/ �شتبع���ُث يف �لنهِر دفق 

�حلقيق���ْة/ تع���وُد بع���ذب �لف���ر�ِت/ فرنج���ُع 

م�س/ وّدع ليَل  نح���وَك/ نغفو على ف�شت���ق �لأ

�لب���الدْة/ هن���ا بهج���ة �ل���روح للنه���ر قاَمت/ 

ي و�أحمد  ْت زن���وُد �ل�شفاِف/ تنادي �ملعرِّ ففزَّ

زين �لبيان/ وقبل �ملغيب �أتى �لبحرتيُّ علوَة 

ْدُت دموع���ي فكانت �رشيطًا/  ن���اَح وباح/ َح�شَ

�شقّيًا من �لذكريات/.

ووثقت هذا احلب للمدينة والنهر بعودة 

احلي������اة اإليه وقد خلع ثوب املنايف وال�صياع. 

عاد ليزرع ب�صمة ترت�صم على املحيَّا:

اأع�������اَد ال���ن���ه���ُر م���ن م���ن���ف���اُه ح��ّق��ا

�صدقا ال�صهباِء  يف  الفعُل  و�صاَر 

���ص��ح��اِب ي��زه��و ق���وي���ٌق ع����اَد ل��الأ

ع��ْت��ق��ا راَم  ���ص��ل�����ص��ب��ي��ٍل  ب����ع����ذٍب 

اأت���ان���ا ي��ح��م��ل ال��ب�����رشى ورو����ص���ًا

ْبقا �صَ العر�ِص  يف  راأوا  ح��ب��اٍب،  الأ

ْت ف��ا���ص��رتدَّ ت�صحو،  م����اُل  االآ ه��ي 

���ص��ب��اب��ًا م��ن غ��دي��ر ال��ع��م��ر طلقا

اأن�����ا امل����وج����وُع م���ن زم�����ٍن ع�����ص��يًّ

دفقا فجئَت  ال����دواَء،  اأج���ِد  ومل 

ت�����داوي ع��ّل��ت��ي، ت����روي ���ص��ه��ويل

َخْلقا  اأح�����ص��ن��َت  بيئتي،  ��ر  ت��ط��هِّ

��ر يف ال��دف��ات��ِر ك���لَّ ذك��رى ت�����ص��طِّ

اأب���اح امل���وت �صنقا؟ وت�����ص��األ: م��ن 
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وج����اَء م��ن ال���ف���راِت ر���ص��وُل ح��بٍّ

����بَّ َدْل����ق����ا ه���ا مب�������اٍء �����صُ ُ ي���ب�������رشِّ

م����اين ي��ج��يء م���ط���ّرزًا ث����وَب االأ

وم���ن ح��ل��ٍب ج��ن��ى ح�صنًا وذوق���ا

ه������ذه رحلتن������ا م������ع النه������ر وه������ي رحلة 

متقلبة. رحل������ة ال�صعر مع نب�س احلياة التي 

حتتف������ي باخل������ري واجلمال والعط������اء. فكان 

قوي������ق م�صدر اإبداع لل�صع������راء الذين واكبوه 

يف �صبابه و�صيخوخت������ه وموته وعودته وكاأنه 

طائر الفينيق. واكبوه باأ�صعارهم التي ارتقت 

اإىل م�صتوى الف������ن الرفيع يف اأغلبها. فهناك 

مل  التخيي������ل واحلوار وهن������اك القل������ق والأ

والنظ������رة اإىل امل�صتقب������ل وي�ص������اف اإىل ذلك 

البيان العذب ال������ذي اأحيط بال�صور لي�صكل 

لوح������ة من اللوح������ات الفني������ة ال�صعرية التي 

قدمت ال�صع������ر الراقي يف حلب. فمن وجهة 

نظ������ري خري و�ص������ف حلل������ب كان من خالل 

ن الق�صائد  عالقة ال�صع������راء مع نهر قويق لأ

التي جاءت يف غري هذا املوقع كانت م�صابة 

أثقل بحمله على  ب�ص������يء من اجلمود ال������ذي ا

الفن ال�صعري وهذا ال�صنوبري، و�صعره ي�صهد 

عل������ى ذلك، فه������و �صاعر جدي������ر بالدرا�صات 

واإحياء ذكراه يف املدينة التي اأحبها وع�صقها 

وخلّدها..
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ع������ن مئة وعام رح������ل ال�صوت املميز الذي كان �صّداح������اً عرب اأثري حمطة 

ذاعية الق�صم العربي، رحل املعجم������ي والفيل�صوف اللغوي ح�صن  ال�������BBC الإ

الكرمي.

ول������د الكرمي يف مدينة طولك������رم )فل�صطني(، يف الع������ام 1902م، لعائلة 

دب والفقه واللغة، ا�صتق ا�صمها من ا�صم املدينة التاريخية التي  عريق������ة يف الأ

تنت�صب اإليها. 

ح�سن الكرمي..

ق اللغة العربيةسق اللغة العربيةسق اللغة العربية سعا�سعا�

اأديب وناقد من �صورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
حممد مروان مرادحممد مروان مراد
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فوالده ال�صيخ �صعي������د الكرمي )1852- 

زهر بالقاهرة وتتلمذ  1935م(، در�������س يف الأ

فغاين، واكت�صب  على ال�صيخ جمال الدين الأ

ع�صوي������ة املجم������ع العلمي العرب������ي بدم�صق 

يف الع������ام 1920م، وله ر�صال������ة يف الت�صوف 

عنوانها »وا�صح الربه������ان يف الرد على اأهل 

البهتان«.

كرب، اأحمد �صاك������ر الكرمي  و�صقيق������ه الأ

)1895- 1927م( تلق������ى علوم������ه العليا يف 

زهر بالقاهرة طيلة �صت �صنوات وعمل يف  الأ

حترير جريدة »القبلة«، يف مكة املكرمة، ثم 

تنقل يف عامل ال�صحافة بني دم�صق والقاهرة. 

خر �صاع������ر فل�صطني الكبري عبد  و�صقيقه الآ

أب������و �صلمى«  الك������رمي الكرمي، ال�صه������ري ب� »ا

)1907- 1980م(.

❁    ❁    ❁

بع������د درا�صت������ه البتدائية توج������ه ح�صن 

الكرمي م������ن طولك������رم اإىل دم�ص������ق ملتابعة 

درا�صت������ه الثانوية يف »مكت������ب عنرب«. ويقول 

الكرم������ي اإنه كان هو واإخوت������ه الفل�صطينيني 

الوحيدي������ن يف املكتب. وير�ص������م يف مذكراته 

الت������ي ن�رصته������ا دار القد�������س العربي يف عام 

1990م، �ص������ورة حية عن التعليم واحلياة يف 

�صوري������ة خالل تلك الفرتة. وي������روي كيف اأن 

طالب »املكتب« ا�صتقبلوا اجلرنال الفرن�صي 

غورو بال�رصاخ عندما زار املدر�صة لالطالع 

عل������ى التعليم فيها. كما يتح������دث اأي�صاً عن 

م�صاركت������ه يف تظاهرة �صد الوجود الفرن�صي 

يف �صورية.

وم������ن دم�صق، عاد الكرم������ي اإىل القد�س 

جنليزي������ة فيها. وحاز  لاللتح������اق بالكلية الإ

على بعثت������ني درا�صيتني يف اجنلرتا يف الفرتة 

بني 1937 و1945م حيث در�س اأ�صول الرتبية 

ح�صاء الرتبوي يف معهد التعليم  والتعليم والإ

يف لن������دن. غ������ري اأن الكرمي ورغ������م اإعجابه 

ال�صدي������د بلغته������م مل يغف������ر للربيطانيني وهو 

املراهق الذي زام������ن وعد بلفور 1917 ذلك 

الوعد امل�صوؤوم الذي غري جمرى حياة ال�صعب 

الفل�صطين������ي ب�ص������كل خا�س ووج������ه ال�رصق 

و�صط ب�صكل عام، لذلك فقد عانى ال�صعب  الأ

الفل�صطين������ي ول يزال م������ن بط�س وهمجية 

الحت������الل ال�صهيوين ال������ذي ارتكب بحقهم 

أب�صع جمازر وحولهم اإىل لجئني يف خيم بعد  ا

اأن كان������وا اأ�صحاب اأر�س واأ�صحاب حق رغم 

ذلك مل يجد الياأ�س طريقاً اإىل قلب الكرمي، 

ومل ينل من عزميت������ه وهو املقبل على احلياة 

أنه العامل اللغوي الذي كان  أبوابها، ا أو�صع ا من ا

يجد يف الغالبي������ة العربية الفل�صطينية عزاء 

ل������ه، ومل يت�صور يوماً ما اأن حكومة املفو�صية 

الربيطاني������ة �صت�صاعد اليه������ود يف ال�صتيالء 

أرا�صي الفل�صطينيني وعلى البالد، اإل  عل������ى ا

أنه يعي�س هذه املرحلة ال�صعبة  أنه كتب ل������ه ا ا
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من حياته ليجد ال�صهيونية تنتقل من ح�صن 

مريكيني. الربيطانيني اإىل اأح�صان الأ

 الكرمي بع������د عودت������ه لفل�صطني 
ّ

ع������ني

دارة املع������ارف بالقد�س، فعلَّم اللغة  مفت�صاً لإ

أ�صهر املدار�س العليا: »الكلية  نكليزي������ة يف ا الإ

العربية« ابتداًء من عام 1938.

قول على قول:

بعد نكب������ة فل�صطني يف الع������ام 1948م، 

هاجر الكرمي اإىل اجنلرتا، حيث انخرط يف 

تاأليف عدد من القوامي�س النفي�صة، ثم عمل 

ذاعي ال�صهري  يف اإعداد وتق������دمي برناجمه الإ

»قول على قول« ل�صنوات طويلة، جمع مادته 

ون�رصها بعد ذلك يف كتاب حمل ال�صم نف�صه 

يقع يف ثالثة ع�رص جملداً.   

ميك������ن اأن نطل������ق عل������ى ه������ذا الربنامج 

ال�صهري ا�ص������م )�صعر على �صعر( فهو بال �صك 

أ�صهر برنامج اإذاعي خم�ص�س لتناول وعر�س  ا

و�������رصح اأجمل مناذج ال�صع������ر العربي القدمي 

واجلديد.

كانت فك������رة الربنامج تعتمد على توجيه 

�صت������اذ ح�صن الكرمي، عن بيت  أ�صئلة اإىل الأ ا

�صع������ر �صهري )اأو غري �صهري اأحياناً(، مع �صوؤال 

تقلي������دي، يتكرر يف كل مرة: من القائل؟ ويف 

أية منا�صبة؟  ا

أبيات ال�صعر  أنه بعد ت������الوة ا واحلقيق������ة ا

مو�ص������وع ال�صوؤال، وطرح ال�ص������وؤال التقليدي 

املذك������ور، كان ح�صن الكرم������ي يغرق، ويغرق 

معه مالي������ني امل�صتمعني العرب، بني املحيط 

واخلليج، يف حميط الرتاث ال�صعري العربي، 

فيقود امل�صتمع يف رحلة ممتعة يتمنى امل�صتمع 

معها عدم انتهائها. فيبداأ طبعاً ب�رصح معاين 

بي������ات مو�ص������وع ال�صوؤال، ث������م ي�صعها يف  الأ

املقط������ع ال�صعري يف الق�صي������دة التي تنت�صب 

اإليها، ثم ي�رصح املنا�صبة التي دفعت ال�صاعر 

بيات  اإىل ق������ول الق�صي������دة، واإىل ت�صمني الأ

مو�صوع ال�صوؤال.

�صلية للربنامج،  وقد ظلّت احللق������ات الأ

م ل�صنوات طويلة يف الق�صم العربي بهيئة  تقدَّ

ذاع������ة الربيطانية، فعندم������ا توقف ح�صن  الإ

الكرمي عن ت�صجيل حلقات جديدة، عمدت 

ذاعة الربيطانية اإىل اإعادة بث جميع  اإدارة الإ

حلقات الربنامج امل�صجلة، فظل �صوت ح�صن 

الكرمي يرتدد من اإذاعة لندن العربية، بينما 

كان هو قد اأنهى هجرته اإىل بريطانيا وحزم 

ردن، تاركاً بع�س اأفراد  حقائبه وعاد اإىل الأ

عائلته، ومنه������م ابنته غادة التي انت�صبت اإىل 

حزاب وانخرطت يف ال�صيا�صة. اأحد الأ

عا�������س الكرمي يف بريطاني������ا على مدى 

ذاعية  41 عام������اً عمل يف حمطة ال�BBC الإ

الق�صم العربي ميل������وؤه �صعور بالغ�صب العارم 

وال�صخ������ط على الواق������ع املري������ر ونظريات 

فال�صف������ة الغرب الذين بنوا ج������ل نظرياتهم 
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اليهود  »اأن  مقولة  على 

�صعب ال املختار«.

الكرم������ي  حي������اة 

ب������ال اأدنى �ص������ك حافلة 

ومتنوع������ة، وللغربة كان 

كرب وكيف  الن�صي������ب الأ

ل وه������و ال������ذي �صاهد 

وعاي�������س، بع������د عودته 

عام 1946م.  لندن  من 

وعائلت������ه، الرعب الذي 

كان يجت������اح فل�صط������ني 

ويف ني�ص������ان م������ن عام 

كان  وبينم������ا  1948م، 

الربيطاني������ون ل يزالون 

يتحمل������ون م�صوؤولية ما 

و�صاع يف  اإلي������ه الأ آلت  ا

أنباء  فل�صط������ني كان������ت ا

التي  املروعة  املج������ازر 

ال�صهيوني������ة  ترتكبه������ا 

بحق الفل�صطينيني تذاع 

يف عر�س البالد وطوله 

ومن بني هذه املجازر جمزرة دير يا�صني التي 

�صل  ا�صطرت الكرمي وزوجت������ه ال�صورية الأ

أمين������ة واأولده الثالثة اإىل مغ������ادرة منزلهم  ا

متجهني اإىل القد�������س الغربية وكانت حادثة 

و�صفتها ابنته غادة يف مذكراتها »يف البحث 

عن فاطمة« عام 2002. 

ويف مقابل������ة الكرمي بع������د عام من هذا 

التاري������خ قال: تركنا كل �ص������يء يف بيتنا كنت 

اأملك مكتبة جيدة تركته������ا على اأمل العودة 

أ�صتطع الع������ودة اإليه  لك������ن بيت������ي احت������ل ومل ا

ثانية.
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يف م�صرية حياة الكرمي لي�س القليل من 

أنه عن������د قدومه اإىل لندن  ال�صخري������ة ومنها ا

أ�ص�������س بيتاً يف غولدرز غرت������ن اإل اأن زمياًل  ا

ل������ه م�رصياً اأخربه اأن هذه املقاطعة تعد اأكرث 

املقاطع������ات امت������داداً لليه������ود يف بريطانيا، 

وعل������ى الرغم م������ن اأن زوجت������ه اأمينة مل تكن 

أ�ص�صت بيتاً اآخر  أنه������ا ا �صعيدة يف انكلرتا اإل ا

ولد ووطدوا  يف بلد عربي، وهكذا ن�ص������اأ الأ

عالقات قوية م������ع اأ�صدقاء مدر�صة وجريان 

م������ن اليهود. ويف ع������ام 1969 ذهب الكرمي 

 MBE اإىل ق�������رص بيكنكهام لين������ال مكافاأة

عن اخلدمات التي قدمها لل� BBC ل�صيما 

خالل تلك الفرتة ال�صعبة من تاريخ العرب، 

أزم������ة ال�صوي�س وثورة  و�صع������ود النا�رصي������ة وا

الفل�صطينيني ع������ام 1960 ما �صاعد الكرمي 

 BBC �يف ا�صتع������ادة موقعه و�صطوت������ه يف ال

حتى بني اأف�صل زمالئه واأكرثهم �صهرة.

يف عام 1983م، عينه جممع اللغة العربية 

ردين ع�ص������واً فخرياً في������ه. وكان قد نال  الأ

و�صاماً من ملك������ة بريطانيا يف العام 1969م 

ذاعي. على خدماته يف جمال العمل الإ

معاجم الكرمي:

اإ�صاف������ة اإىل كتاب »قول على قول«اأ�صدر 

الكرم������ي يف الع������ام 1995م، كت������اب »العلم 

والتعلي������م يف فل�صطني والكلي������ة العربية يف 

�س فيها اللغة  القد�س« وهي الكلي������ة التي درَّ

ج كبار  جنليزي������ة، وكانت ال�رصح الذي خرَّ الإ

املثقف������ني الفل�صطيني������ني قب������ل النكبة. غري 

أ�صه������ر اأعماله تبقى �صل�صل������ة القوامي�س  اأن ا

واملعاجم التي و�صعها وابتداأت ب� »املنار« عام 

1970م، ثم تبعه������ا »املغني« و»املغني الكبري« 

كرب«. ثم »املغني الأ

ردن ع������ام 1989م  عاد الكرم������ي اإىل الأ

أمين������ة بع������د عامني من  وتوفي������ت زوجت������ه ا

ذل������ك اإثر معاناة طويلة م������ع املر�س واأم�صى 

الكرم������ي ما تبقى له م������ن حياته يعمل بجد 

على معاجمه والتي بلغت 11معجماً اإحداها 

عربي اإنكليزي والبقية اإنكليزي عربي.

ال همَّ له غري اللغة:

من �صهادات الذين عرفوا ح�صن الكرمي 

ع������ن كثب، قد يك������ون ما رواه عن������ه الكاتب 

أبلغها واأكرثها  أم������ني ا امل�رصي ح�صني اأحمد ا

اإيج������ازاً. اإذ يقول وهو ال������ذي عمل معه يف 

ذاعة الربيطاني������ة: »مل يكن روؤ�صاوؤنا  هيئة الإ

جنليز يحرتم������ون اأحداً مّنا احرتامهم  من الإ

حل�ص������ن الكرمي«. وي�صي������ف: »كان نادراً ما 

يبت�صم، ونادراً ما ينفع������ل، بارد العاطفة، اأو 

أنه كان دودة  هكذا خيل اإيل.. اأما املوؤكد فهو ا

أو يكتب،  أ ا كتب، ل حديث ل������ه اإل يف ما يقرا

أو اأ�ص������ل كلمة.. ول غرام  يف ت�رصي������ف فعل ا

ي�صغل قلبه غري الغرام باللغة العربية.. مل ي�صاأ 

القدر لهذا الرج������ل اجلليل اأن يرحل بهدوء 
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خرية  حداث الأ و�صالم عن هذا العامل اإذ اإن الأ

و�صط مثل  التي ع�صفت يف منطقة ال�رصق الأ

فل�صط������ني والعراق واأفغان�صت������ان ولبنان وما 

يحوكه الغرب مله������د الديانات ال�صماوية من 

ح������داث اأذكت عنده  موؤام������رات، كل هذه الأ

حب������اط.. واآذنت  �صع������ور الغ�صب والكره والإ

ال�صم�������س »الكرم������ي« على الغ������روب وانطفاأ 

القنديل الذي ظ������ل متوهجاً طوال قرن من 

الزمن، وم�ص������ت على هديه اأفواج من ع�صاق 

اللغ������ة العربي������ة، موؤك������دة اأن حيات������ه مل تكن 

عبثاً..

¥µ
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مع عمر حلبي:

غنية ال�سورية فار�س الأ  

ح������������وار : عادل اأبو �صنب
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داب، وعمل مدر�صاً للغة العربية يف اإحدى الثانويات  ن������ال �صهادة لي�صان�س يف الآ

غاين باللهجة  الدم�صقية، ومع ذلك، وبعيداً عن �صهادته واخت�صا�صه، اأحب تاأليف الأ

املحلية، وما زال يطوره������ا حتى �صار �صيدها وفار�صها، واإىل اليوم وعلى الرغم من 

�صنواته التي �صارفت عل������ى الثمانني. ظل يالحق هوايته التي �صارت حرفته وكاره، 

أنه قب�س ثمن ن�س  غاين ليمت������ع جمهوره الوا�صع. ومن املفارق������ات ا ف������راح يوؤلف الأ

اأديب وقا�ص �صوري. 

عمر حلبي:

غنية ال�سورية  فار�س الأ

❁

˜

❁❁

�حـــــــــو��حـــــــــو�حـــــــــوحـــــــــو��ر : عادل �ر : عادل �أبو �شنببو �شنب
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اأغنية، قدمي������اً، ع�رص لريات، و�صار يقب�س ثمنه 

�صتني األف لرية!

اإنه ال�صاعر الغنائي الدم�صقي عمر حلبي..

�صعيف الب�رش وال�صمع

اأعيتني احليلة يف الو�صول اإليه. كان يزورين 

وكنا نرتافق، ث������م انقطع عني، و�صاعت اأخباره. 

وعندما اق������رتح رئي�س التحري������ر ا�صمه، رحبت، 

ورح������ت اأبحث عنه، وم�صت مدة، قبل اأن اأمتكن 

م������ن روؤيته يف بيته الذي يقع على بعد اأمتار من 

املقه������ى الذي اأق�صده، رحب ب������ي ترحيباً حاراً، 

آن�صت فيه �صعفاً يف  يام القدمي������ة، وا وتذكرنا الأ

أنن������ي م�صيت يف املهمة  �صمع������ه ويف ب�رصه، غري ا

اإىل اآخرها.

أ�صتاذ لغة عربية  ا

واجتمعن������ا ح������ول القه������وة، ورح������ت اأمطره 

باأ�صئلت������ي، ب�ص������وت م�صم������وع، وكان يجيبني يف 

طالقة، فاأكتب على الورق اإجاباته. 

�ص�األته: 

والن�ص���اأة  ال���والدة  ع���ن  حدثن���ي   -

والدرا�صة؟ 

قال: 

• ولدت عام 1931 يف دم�صق. 

- اأين يف دم�صق؟ 

• يف القيمرية.. مثلك.

- ون�صاأت فيها؟ 

• كانت ن�صاأتي ل تختلف عن ن�صاأة لداتي من 

أبناء دم�صق. اأما درا�صتي فقد اجتزت البتدائية  ا

عدادي������ة والثانوي������ة واجلامعي������ة يف دم�صق،  والإ

وتخرج������ت حاماًل لي�صان�س اآداب، متكنت به من 

أ�صتاذ للغة العربية يف ثانوية  اأن اأعمل ا

»املح�صني������ة« ثم تركت ه������ذا العمل و�رصت 

موظفاً يف العالقات العامة يف جامعة دم�صق. 

ق�صائد بالف�صحى

و�صاألته، ما دام خريج اللغة العربية: 

العربي���ة  باللغ���ة  ق�صائ���د  ل���ك  ه���ل   -

الف�صحى، وهل منها ق�صائد مغناة؟ 

• نعم يوجد كثري من الق�صائد، وثمة ق�صائد 

مغن������اة يحتفظ به������ا ق�صم املو�صيق������ى يف اإذاعة 

دم�صق. 

- ما هي هذه الق�صائد املغناة؟ 

وىل  • اأذكر اأغنيتني ملحنت������ني مل ت�صتغال. الأ

عنوانه������ا: »اإىل حبيب ل يب������ايل« والثانية »ابنة 

البلد«. 

- اأين عملت؟ 

• يف جتهيز »املح�صنية« كما ذكرت لك. ويف 

اجلامعة التي تقاعدت منها عام 1981 م. 

غاين؟  - وان�رشفت اإىل تاأليف االأ

• بال�صبط. 



غنية ال�صورية عمر حلبي: فار�ص الأ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   34�2008

ال اأغنية تعادل اأغنيتي 

أ�صاأله �صوؤالً �صخ�صياً، خا�صاً  وخط������ر يل اأن ا

ن وحيداً مع ابنه »اإيهاب«،  بحياته، فهو يعي�س الآ

وقد توفيت �صقيقاته الثالث، وقبلهن زوجته. 

- اأعرف اأنك مررت مب�صاكل يف حياتك، 

فهل �صويتها جميعًا؟ 

وزفر زفرة طويلة، واأجاب: 

ن�ص������ان يعي�������س.. ف�صيتعر�س  • طامل������ا اأن الإ

أو اأبى.  للم�صاكل، �صاء ا

واحرتم������ت رغبت������ه يف ع������دم الك�ص������ف عن 

�صئلة، اخت�صا�صه:  م�صاكله، وعدت اإىل الأ

غنية و�صعرائها هذه  - ما راأيك ب�صعر االأ

يام؟  االأ

قال: 

يام،  • مل تقع عين������ي ول م�س �صمعي، هذه الأ

اأغنية واحدة تعادل اأغنية من اأغنياتي!

- اإىل هذا احلد؟ 

غنية نتيج������ة اإح�صا�س يف  أكت������ب الأ • كن������ت ا

أكتبها، ب�رصف النظر عن  داخلي ي�صدين اإىل اأن ا

ن فالنظامون يوؤلفون  أم������ا الآ مدخوله������ا املادي، ا

تك�صباً واإغراًء بالثمن. 

غنيات الت���ي كتبتها ومن  - م���ن غنى االأ

حلنها؟ 

• كانت �صورية كله������ا تغني باللهجة امل�رصية 

أغ������ايّن. كتبتها  الدارج������ة، وعندما كتب������ت اأول ا

أو البدوية.  باللهجة املحلية الدم�صقية ا

- ما هي؟ 

ثالثون األف لرية

• اأغنيت������ي اجلميلة: بالف������ال جم�ّال �صاري، 

وعندم������ا اأعطيته������ا للمطرب وامللح������ن املرحوم 

»رفيق �صكري« فوجئ������ت دم�صق، بل �صورية، باأن 

�صاعر اأغنيته باللهجة املحلية قد ولد. 

- ومن هم الذين غنوا لك؟ 

• املرحوم جنيب ال�������رصاج، واملطرب ال�صاب 

وقتئٍذ فهد بالن. 

- اأع���رف اأن جني���ب ال����رشاج كان ملحنًا، 

لفو اأغاين خا�صون؟  وكان له موؤ

• مع ذلك اأخذ مني، ومثله عبد الفتاح �صكر 

الذي حلن للمرحوم فهد. 

غنية  - ما الثمن الذي تقا�صيته ثمنًا الأ

�صخى؟  وكان االأ

• ثم������ن اأغنية »ت�صلم لل�صع������ب« املغناة لل�صيد 

�صد رحمه ال، وقد قب�صت  الرئي�س حاف������ظ الأ

ثمنها من املطرب جورج و�صوف. 

- كم كان؟ 

• كان ثالثني األف لرية.
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داء العلني  حق االأ

داء  االأ ح���ق  م���ن  ت�صتفي���د  اأن���ت  ه���ل   -

العلني؟ 

داء العلني  أ�صتفي������د م������ن ح������ق الأ • طبع������اً، ا

غ������اين الكثرية املنت�رصة يف جميع اأنحاء العامل.  لالأ

وىل:  لقد كنت ع�صواً يف جمعيتني دوليتني هما الأ

)SACEM ( والثاني������ة: )SDRM(، لكن بعد 

و�صويل اإىل �صن ال�صتني اعتربوين متقاعداً. 

داء العلن������ي للمط������رب وامللحن  )اإن ح������ق الأ

وال�صاع������ر مينح الثالثة مبلغاً ل������كل منهم، كلما 

أو  ق������دم العمل الذي �صاركوا في������ه من اأي اإذاعة ا

تلفزيون(. 

التك�����ري���م

بع������د اأن �رصبنا املزيد من القهوة ) وال�صعراء 

أ�صاأله  ل ين�صط������ون اإل م������ع القهوة ( ع������ّن يل اأن ا

عن تكرميه، ما دامت حفالت التكرمي تقام هذه 

يام، �صاألته:  الأ

- هل كرمت يا اأ�صتاذ عمر؟ 

• كرم������ت ثالث م������رات. م������رة يف مهرجان 

غني������ة. يف حلب ال�صهباء، ومرتني يف مهرجان  الأ

غنية يف دم�صق.  الأ

مطربون عرب 

- كات���ب اأغ���اين يف مث���ل �صهرت���ك وذيوع 

اأو  مطرب���ي  اأح���د  ل���ك  غن���ى  ه���ل  ا�صم���ك، 

مطربات الدول العربية؟ 

• اأجل غنى يل كثريون. 

- من هوؤالء؟ 

• غنى يل �صيد مغني الع�رص املرحوم الدكتور 

حممد عبد الوهاب. 

- ماذا غنى لك؟ 

• اأغنية بطل الثورة. 

- من اأي�صًا؟

• ال�صح������رورة �صباح غنت يل »وال ثم وال 

يا ا�صمراين الل������ون« وغنت »فوق النخل« كما اأن 

وردة اجلزائرية غن������ت يل »بني هاللني يا اأغلى 

احلبايب« وهي من اأحلان املرحوم حممد حم�صن 
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أن������ه تويف عندما ق������راأت حوارك  ال������ذي عرفت ا

معه. 

فالم؟  - هل ظهرت اأغانيك يف االأ

• يف فيل������م »خياط ال�صي������دات« غنت �صادية 

غني������ة امل�صهورة: »يا طرية ط������ريي يا حمامة«  الأ

وثمة اأفالم كثرية كتب������ت اأغانيها: ) ال�صعاليك( 

) عقد اللولو ( ) غ������رام يف ا�صتانبول (، وجميع 

اأفالم دريد ونهاد. 

مع بدوي اجلبل 

حمد ابن ال�صاعر  تذكرت اأن املرحوم منري الأ

الكبري ب������دوي اجلبل قد حدثن������ي ذات يوم عن 

لقاء اجتمع فيه �صاعر الف�صحى ب�صاعر املحلية، 

�صتاذ عمر حلبي �صخ�صياً  ف������اأردت اأن يخربين الأ

عن واقعة لقاءه ببدوي اجلبل. 

ابت�صم عمر، وق�س علي الق�صة: 

• فاج������اأين يف اأحد ال�صباح������ات الدم�صقية 

اجلميل������ة املرحوم منري، عندما دق باب بيتي يف 

أيته  �صارع العابد، وعندما تطلعت من ال�صباك را

فعرفت������ه، وكان يق������دم برنامج»مرحباً يا �صباح« 

أ�صتف�رص عن ال�صبب، فقال: اأنت  ذاعي، نزلت ا الإ

مدع������و من قبل والدي ) ال�صاعر بدوي اجلبل ( 

فط������ار معه، فكانت مفاجاأة يل كبرية، بل اأكرب  لالإ

من مفاجاأة يف حيات������ي، ذهبنا اإىل بيت ال�صاعر 

الكبري يف 

أبو رمانة« وعندما دخلنا، وبعد م�صافحتي  »ا

بود �صبني فاإذا بي كامل�صدوه، ل اأفهم ماذا يجري، 

عندئٍذ قال: من اأين جئت مبعاين اأغنيتك ) �صفتا 

غنية تعادل ديوان �صعر كامل،  أنا �صفتا(. هذه الأ ا

نك اتبعت فيها براأيي الر�صم بالكلمات.  لأ

غنية ق������د انت�رصت يف �صورية  كان������ت هذه الأ

ويف الب������الد العربية، وقد غناه������ا املرحوم فهد 

بالن، ويقول مطلعها: 

) �شفتا �أنا �شفتا 

بعيني �شفتا

حملت جفتا وقاطعتني

هددتني، هاجمتني

قو�شتني ما �شابتني

ب�س بعينا جرحتني

يا ويلي معها �شالحني!(

غني���ات  - ه���ل تعطين���ي ملح���ة ع���ن االأ

وىل، وكيف األفتها؟  االأ

• كن������ت مرة اأح�������رص �صهرة يف بي������ت املالح، 

ول مرة رفيق �صكري، لذلك  وق������د �صمعت فيها لأ

ألفتها يف حياتي.  خ�ص�صته باأول اأغنية ا

- بالفال جم�ّال �صاري؟

• بال�صب������ط. وهكذا قدري: تتهياأ يل فر�صة 

أوؤلف على �صوئها، وهكذا كل اإنتاجي  فاأ�صتغلها وا

قد مت بهذه الطريقة. 
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مطرب���ني  �صان���ع  نف�ص���ك  تعت���ر  ه���ل   -

ومطربات؟ 

غنية اأول خطوة يف  • ل �صك يف اأن كلمات الأ

أو املطربة، وبهذا الت�صور، ميكنني  جناح املطرب ا

القول اإنهم ا�صتهروا وا�صتهرت معهم. 

نني اأعرف اأن عمر حلبي ل ينام قبل اأن  ولأ

يوؤل������ف، مع هذه ال�صن الت������ي بلغها، فقد وجهت 

اإليه ال�صوؤال التايل: 

- ما هو جديدك يف عامل التاأليف؟ 

فرح لهذا ال�صوؤال، وقال: 

• اإنه جديدي فعاًل. هن������اك �صاب من اأ�صل 

أبوه قد اغرتب منذ  أملاني������ا، وا �صوري، يعي�س يف ا

زمن. 

قاطعته: 

- ما ا�صم ال�صاب؟

• ا�صم������ه ب�صار امل�رصي، وه������و يتقن العزف 

على اجليتار، جاء والده اإيل طالباً امل�صاعدة حتى 

ينت�رص هذا ال�صاب ال������ذي يهوى العزف والغناء، 

فاألفت له اأغنية اعتربها اأحد جديدين: 

ول؟  - ماذا تقول يف جديدك االأ

• ) على �صهوة ن�صمة عطرية 

جاية عال�شام

على عا�شمة بلدي �شورية 

حالم حلم �لأ

�أنا وجيتاري و�أنغامي

�أنا و�إخال�شي و�أحالمي

�أنا �بنك جاية من �لغربة 

زورك يا �شام (

- ماذا تقول يف جديدك الثاين؟ 

• ابني اإيهاب على و�صك الزواج، وقد اأوحى 

يل هذا املو�صوع باأغنية جديدة.

- ما هي؟

حلى حلى من �لأ • ) �لأ

�للي عم ت�شتناين

ل بعرف مكانها

ول بتعرف مكاين

مو�ج �ركب �لأ

ماين ب�شبع بحور �لأ

حلى..  دور ع �لأ

دور على ن�شي �لثاين

ما لقيت بكل �ملد�ين 

ول حتى بكل �ملو�ين

حلى و�للي بدور ع �لأ

يا ما بيقا�شي ويعاين (

لغة التخاطب..

هن���ا �صع���رت اأن عم���ر حلبي ق���ال كل ما 

عنده، ف�صاألته اإذا كان يريد اأن يقول كلمة 

لق���راء »املعرف���ة« يف خت���ام ح���واري ه���ذا، 

فقال: 



غنية ال�صورية عمر حلبي: فار�ص الأ

العــــــدد 542 ت�شرين الثاين   3�02008

غنية ال�صورية باللهجة  • كنت اأول من األف الأ

ح������رى لغة التخاطب  أو بالأ العامي������ة الدارجة، ا

اليومي������ة. لقد كن������ت مبدعاً يف ه������ذا امل�صمار، 

ومل ي�صتط������ع اأي كاتب اأغني������ة جماراتي، والتفوق 

غنية ال�صورية،  علي. اإن هذا كان فاحتة عهد لالأ

تع������رب عن مكنونات و�صمائ������ر النا�س يف �صورية. 

وح�صبي هذا. 

كان ه������ذا احلوار ال�صتثنائي مع عمر حلبي 

غنية الذي وقف نف�صه لتطوير الكلمة  �صاع������ر الأ

وجعل من اللهج������ات العربية لهجة رفيعة مت�س 

امل�صاعر وتخاطب القلوب، فق�صى على احتكار 

أر�صى دعائم تطوير اأغنية  لهجة عربية معينة، وا

�صورية باللهجة الدارجة، م�صتقلة، وجميلة.

¥µ
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• اختتام اجتماع خراء م�رشوع النهو�ص باللغة العربية: 

اأكدت الدكتورة جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية اأن احلاجة اأ�صبحت 

ما�ص������ة للم�رصوع املعريف اللغوي الذي ي�صتنه�������س اللغة العربية ويتوجه باأمتنا 

نحو جمتمع املعرفة، الذي اعتمدته القمة العربية الع�رصون يف دم�صق وباإجماع 

عربي حفاظاً على الهوية العربية 

أبنائها  لق تاريخها وتاأكيد اللحمة بني ا مة واإعادة لأ وجمعاً ثقافياً ل�صمل الأ

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�صورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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وارتق������اء بحا�رصها، مو�صحة اأن ذلك كله ل 

يكون اإل باجلهد امل�صوؤول لتحقيق هذه النقلة 

مثل. النوعية املرجوة وبالتعاون العربي الأ

ودع������ت الدكت������ورة العط������ار يف اجلل�صة 

اخلتامي������ة لجتماع خرباء م�������رصوع النهو�س 

باللغة العربي������ة والتوجه نحو جمتمع املعرفة 

لي������ات الكفيلة  اإىل �������رصورة متابعة و�صع الآ

بتطبيق الق������رارات والتو�صيات التي تو�صل 

اإليها الجتم������اع وحتويله������ا اإىل واقع عملي 

لفت������ة اإىل اأن امل�رصوع يحتاج اإىل عمل عربي 

م�صرتك ت�صهم فيه احلكوم������ات واملوؤ�ص�صات 

هلي������ة تقدي������را  واملنظم������ات الر�صمي������ة والأ

ملنعك�صاته املهمة عل������ى م�صتقبل اأمتنا وعلى 

جمم������ل الق�صاي������ا القت�صادي������ة وال�صيا�صية 

والثقافي������ة ومن ال�������رصوري الب������دء باإعداد 

قاع������دة بيان������ات ور�صد للتج������ارب املختلفة 

اإفادة من اخلربات كافة.  

همية  أك������د امل�صاركون يف الجتم������اع الأ وا

الق�صوى مل�������رصوع النهو�س باللغ������ة العربية 

مة  نظ������را لطبيعته اخلا�صة اإذ مي�س كيان الأ

ويوؤث������ر تاأثريا كبريا يف املرحل������ة احلالية يف 

التنمي������ة القت�صادي������ة والجتماعية  عملية 

والثقافية للوطن العربي.  

ودعوا اإىل اإدراج امل�رصوع يف هذا املجال 

عل������ى ج������دول اأعم������ال القم������ة القت�صادية 

والجتماعية العربية التي �صتعقد يف الكويت 

تاأكي������دا ل������دور اللغة القت�ص������ادي الكبري اإذ 

�صول غري املادية  أ�صا�صية لنق������ل الأ أداة ا هي ا

واملعرف������ة والتكنولوجيا ب������ني القوى العاملة 

نتاجية واخلدمية جميعها،  يف القطاعات الإ

واقرتح امل�صاركون اإن�صاء موقع للم�رصوع على 

�صبك������ة النرتن������ت متعدد طبق������ات الت�صبيك 

وال�صع������ي مل�صاركة الفرد العربي فيه وتكليف 

 )1(
اللجنة ال�صورية باإن�صائه وا�صت�صافته.

لغ���ة  تنمي���ة  ا�صرتاتيجي���ة  اإط���الق   •

الطفل العربي: 

�صلم املجل�س العرب������ي للطفولة والتنمية 

م�رصوع ا�صرتاتيجية تنمية لغة الطفل العربي 

جلامع������ة ال������دول العربية، وذل������ك يف اإطار 

العم������ل على اعتماد ه������ذه ال�صرتاتيجية من 

قب������ل احلكوم������ات العربي������ة وو�صعها مو�صع 

التنفي������ذ بعد اإطالقه������ا يف �صورتها النهائية 

م������ن العا�صم������ة ال�صوري������ة دم�ص������ق مبنا�صبة 

اختيار دم�صق عا�صمة للثقافة العربية للعام 

.2008

ويف هذا املجال �رصح������ت د. �صهري عبد 
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الفتاح اخلب������رية باملجل�س العرب������ي للطفولة 

والتنمي������ة ومق������ررة اإع������داد ال�صرتاتيجي������ة 

ع������داد العلمي لهذه  ب������اأن املجل�س ق������ام بالإ

ال�صرتاتيجي������ة - الت������ي ا�صتم������ر العمل بها 

مانة العامة  قرابة العامني - بال�رصاكة مع الأ

جلامعة ال������دول العربية وعدد من املنظمات 

قليمية والدولية، وذلك التزاما من املجل�س  الإ

نح������و اأداء ر�صالته الرامية نحو تنمية الطفل 

العرب������ي، و�صعي������ا نحو احلفاظ عل������ى اللغة 

العربية مما يتهددها م������ن اأخطار، وو�صول 

اإىل �صيا�صة لغوي������ة �صاملة تاأخذ يف ح�صبانها 

الثقافة العربية واملتغريات العاملية املعا�رصة 

العرب������ي وخ�صائ�س  املجتمع  وخ�صو�صي������ة 

النمو يف مرحلة الطفولة. 

أنه �صارك يف اإعداد ال�صرتاتيجية  وذكرت ا

أك������رث من 40 خب������رياً عربي������اً، واحتوت على  ا

18باباً، وق������د ت�صمنت املحاور التالية: اللغة 

والهوي������ة، والتن�صئة اللغوي������ة للطفل العربي، 

طف������ال وال�صحة  وطرائ������ق تعليم اللغ������ة لالأ

اللغوي������ة وال�صحة النف�صي������ة للطفل العربي، 

والتحدي������ات التي تق������ف اأمام لغ������ة الطفل 

العرب������ي، واللغة العربية كنظ������ام، واملوؤثرات 

ب������داع يف  اللغوي������ة عل������ى لغة الطف������ل، والإ

الطفولة املبكرة، ولغة الطفل العربي يف ظل 

العوملة، والتعريب والتعلي������م باللغة العربية، 

طفال يف  عالم ولغة الطفل العربي، والأ والإ

ظل خريطة اإعالمية متغرية، وجتارب بع�س 

م، واأدب  ال������دول يف احلفاظ على لغته������ا الأ

طف������ال، ولغة الطف������ل العربي عرب امل�رصح  الأ

اللغوي  التوا�صل  وا�صطراب������ات  واملو�صيقى، 

طفال، وما قدمت������ه املجامع العربية  عند الأ

للغة الطفل، اإىل جان������ب لغة الطفل العربي 

يف الظ������روف ال�صعبة، اإ�صافة اإىل تعلم اللغة 

يف تاأهيل املعاق������ني، ولغة الطفل العربي يف 

املهج������ر والهيمنة على اللغ������ة كاأداة للهيمنة 

على ال�صعب. 

كما ت�صمن������ت ال�صرتاتيجية خال�صة ما 

ج������اء يف تقارير وتو�صي������ات بع�س موؤمترات 

اللغة العربية، وم�رصد لغوي حول لغة الطفل 

جنليزية –  باللغات الثالث������ة العربي������ة – الإ

أ�صا�صيا  الفرن�صية وكيف ن�صنع معجما لغويا ا

للطفل العربي، واأخرياً حددت ال�صرتاتيجية 

لي������ات التي يتطلبها  التوجه������ات العملية والآ

)2(
تنفيذها.

للثقاف���ة  ال�صامل���ة  • تدي���ث اخلط���ة 

العربية: 
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عالم الكويتي ال�صيخ �صباح  اأكد وزير الإ

اخلالد ال�صباح اأهمي������ة اجتماعات حتديث 

اخلط������ة ال�صامل������ة للثقاف������ة العربي������ة التي 

نها تع������رب عن اأماين  ت�صت�صيفه������ا الكوي������ت لأ

أمتن������ا العربية و�صعيه������ا الدائم  وتطلع������ات ا

لنه�ص������ة ثقافية تكون عونا لها على نه�صتها 

ال�صاملة، م�صرياً ل������دى افتتاحه الجتماعات 

أنه������ا تنعقد وفقا لق������رار الدورة  الي������وم اإىل ا

ال�15 ملوؤمتر ال������وزراء امل�صوؤولني عن ال�صوؤون 

الثقافي������ة يف الوطن العربي املنعقد يف العام 

2006 يف م�صقط.

وقال: اإن املوؤمتر اعتمد مو�صوع حتديث 

اخلط������ة ال�صاملة للثقاف������ة العربية كمو�صوع 

رئي�ص������ي لدورته املقبلة كما دعا اإىل التن�صيق 

مع دولة الكويت لالتفاق على تنفيذ خطوات 

ه������ذا امل�������رصوع احل�صاري وبرجم������ة مراحل 

تنفيذه، م�صيفاً اأن الكويت اأبدت ا�صتعدادها 

لتبن������ي امل�������رصوع لل�ص������ري قدم������ا يف التنمية 

الثقافية العربية موؤكدة بذلك دورها كرافعة 

ال�صاملة وللوحدة العربية احلقيقية  للتنمية 

باجتهاداتها وروؤاها املنوعة.

و�صكر ال�صيخ �صباح اخلالد كل من �صاهم 

بو�صع اخلطة ال�صاملة وخ�صو�صاً املدير العام 

للمنظمة العربية للرتبي������ة والثقافة والعلوم 

لك�صو الدكتور حمي������ي الدين �صابر الذي  الأ

اأعطى هذا امل�������رصوع التاريخي كل اهتمامه 

أ�صها اأول رئي�س  واللجنة العليا للخطة التي ترا

داب  للمجل�س الوطني للثقاف������ة والفنون والآ

�صت������اذ عبدالعزيز ح�صني، معرباً  املرحوم الأ

ع������ن اأمله باأن تك������ون الدورة ال�������16 للوزراء 

امل�صوؤولني ع������ن الثقاف������ة يف الوطن العربي 

املقررة يف �صهر نوفمرب املقبل بدم�صق حمطة 

دفع قوية للخطة ال�صامل������ة للثقافة العربية 

من خالل م�رصوع حتديث حمكم البنيان.

من جهتها �صكرت مدي������رة اإدارة الثقافة 

لك�ص������و الدكت������ورة ريت������ا عو�������س دولة  يف الأ

ول  الأ الجتم������اع  ل�صت�صافته������ا  الكوي������ت 

لتحدي������ث اخلطة ال�صامل������ة للثقافة العربية 

الذي يتي������ح املجال لال�صتماع اإىل الت�صورات 

راء ب�ص������ان حتديث اخلط������ة للو�صول اإىل  والآ

ر�صم معامل اخلطة املحدثة، وقالت عو�س يف 

كلمتها يف الفتتاح: اليوم وبعد ربع قرن من 

اإعداد تلك اخلطة هناك عديد من الظواهر 

خريين من  الت������ي ا�صتجدت يف العقدي������ن الأ

القرن الع�رصين والت������ي ع�صفت بدول العامل 

اأجمع منها انهيار نظام القطبني الذي �صكل 
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طبيعة العالق������ات ال�صيا�صي������ة والقت�صادية 

والجتماعي������ة والثقافي������ة ب������ني الأمم طيلة 

عقود طويلة من القرن، واأ�صافت اأن النظام 

العاملي اجلديد تزام������ن معه ثورة املعلومات 

أ�������رصه يف العق������د  الت������ي اجتاح������ت الع������امل با

خري من الق������رن املا�صي وحولته اإىل قرية  الأ

آثاره������ا الب�رصية جمعاء مما  واح������دة وعمت ا

مم  اأوجد اأمناط������اً جديدة م������ن ال�صلوك لالأ

واجلماعات.

و�صددت العو�س على اأن العرب يعي�صون 

اإىل  ودع������ت  خط������رياً،  تاريخي������اً  منعطف������اً 

و�ص������ع خطة ثقافية �صامل������ة ت�صتجيب لكافة 

التحديات التي تع�ص������ف باأمتنا العربية مع 

الرتكيز عل������ى التن�صيق بني ال������دول العربية 

لو�ص������ع هذه اخلطة مو�ص������ع التنفيذ معتربة 

اإياها م�صوؤولية تاريخي������ة واأخالقية وقومية 

جيال القادمة. �صتحا�صب عليها الأ

مني العام للمجل�س الوطني للثقافة  أما الأ ا

داب بدر الرفاعي فقد رحب يف  والفنون والآ

كلمته بامل�صاركني يف الجتماع موؤكداً اأهميته 

كونه �صيحدد مالمح اخلطة الثقافية العربية، 

أ�ص������ار الرفاعي اإىل جملة م������ن التحديات  وا

التي تواجه الوطن العربي والثقافة العربية 

املت�صارع  التكنولوج������ي  التط������ور  وخ�صو�صا 

الذي ي�صتوج������ب التن�صيق بني خمتلف الدول 

العربية.

وي�ص������ارك يف الجتماع عدد من اخلرباء 

واملثقفني العرب بهدف التو�صل اإىل جمموعة 

من التو�صي������ات اخلا�ص������ة بتحديث اخلطة 

)3(
ال�صاملة للثقافة العربية.

اإىل  العرب���ي  الع���امل  لك�ص���و تدع���و  • االأ

مراجعة خطابه الثقايف: 

انعقدت موؤخ������راً بق�رص املعار�س بالكرم 

يف تون�������س، ويف نط������اق املوؤمت������ر اجلغرايف 

ال������دويل احل������ادي والثالث������ني، دورة خا�صة 

بعنوان املنظم������ة العربية للرتبي������ة والثقافة 

لك�صو منظمة من اأجل احلوار بني  والعلوم الأ

الثقافات.

ال������دورة حلق������ة نقا�س  وت�صمن������ت هذه 

لك�ص������و يف تطوير احلوار بني  تناولت دور الأ

الثقاف������ات ومو�ص������وع الثقاف������ة والرتبية يف 

م�������رصوع الحتاد م������ن اأج������ل املتو�صط، وقد 

دع������ا املدير العام للمنظم������ة العربية للرتبية 

لك�ص������و منجي بو�صنينة  والثقاف������ة والعلوم الأ

الع������امل العربي اإىل مراجع������ة �صاملة خلطابه 

الديني والثقايف واللتحاق مبتطلبات القرن 
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ألقاها  احلادي والع�رصين، قائاًل يف كلمة له ا

يف جل�ص������ة اختتام اأعمال املوؤمت������ر اإن: العامل 

العربي خالفاً مل������ا يبدو للم�صاهد اخلارجي 

يف حال������ة خما�س يرمي اإىل جتديد ال�صحوة 

والنه�صة واللتحاق مبطالب القرن اجلديد 

وذلك من خ������الل مراجع������ة �صاملة خلطابه 

الديني والثقايف.

وقلل بو�صنينة من خماطر هيمنة النموذج 

الثق������ايف الغربي على ثقافتن������ا العربية كون 

�صالمي������ة بف�صل اإرثها  احل�ص������ارة العربية الإ

ال�صارب يف القدم قادرة على فر�س وجودها، 

م�ص������رياً اإىل اأن املنطقة العربية اأمام خيارين 

اإم������ا قب������ول املناف�صة واحل������وار والتبادل مع 

أو التقوقع على الذات واملوت ببطء.  خر ا الآ

أك������د بو�صنين������ة اأهمية اإقام������ة حتالف  وا

بني احل�ص������ارات وتفاعل بني الثقافات مير 

عرب بناء منطق������ة ثراء وخري وتنمية م�صرتكة 

منية ال�صيقة  من خالل جت������اوز النظ������رة الأ

أو�صع ته������دف اإىل الزدهار  اإىل نظ������رة اأمنية ا

امل�صرتك، و�ص������دد بو�صنينة عل������ى �رصورة اأن 

يتحول احلوار بني الثقافات من املجامالت 

اإىل طرح اخلالفات ال�صيا�صية ويف مقدمتها 

و�ص������ط، موؤكداً اأن حل هذه  ق�صية ال�رصق الأ

أ�صا�ص������ي لنجاح اأي حوار يف  الق�صي������ة �رصط ا

منطقة املتو�صط.

من جه������ة اأخرى، و�صف بو�صنينة م�رصوع 

الحتاد من اأجل املتو�صط الذي اأطلق يف باري�س 

يف متوز � يوليو املا�صي باأنه فر�صة ثانية متنح 

وروبية يف جمالت الثقافة  لل�رصاكة العربية الأ

واحل������وار بني احل�صارات بعدما عجز م�صار 

بر�صلونة عن حتقيق اأهدافه، م�صيفاً اأن هذا 

امل�رصوع اإطار منا�ص������ب حلوار عربي اأوروبي 

أ�صمل ح������ول الق�صي������ة الفل�صطينية وفر�صة  ا

وروبي باجت������اه امل�صاعدة  لتحري������ك الدور الأ

طراف، حمذراً من اأن  على حل ير�صي كل الأ

الحتاد من اأجل املتو�ص������ط ميكن اأن ي�صبح 

ج�صدا بال روح اإذا ما افتقر اإىل روؤى ثقافية 

تدع������م امل�صاريع القت�صادي������ة الكربى املزمع 

ط������ار، كما �صدد بو�صنينة  اإقامتها يف هذا الإ

�صكاليات احلقيقية للحوار على  على طرح الإ

أ�صا�������س جملة من املب������ادئ والقيم من بينها  ا

�صالمية ثقافة حتاور  اأن الثقاف������ة العربية الإ

وتفاعل وت�صامح ترف�س النغالق والتع�صب 

ق�صاء،  أ�صكال النفرادية والإ والتطرف وكل ا

كما حذر من �صيا�صة املكيالني التي جتر اإىل 

)4(
العنف والتطرف.
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�رشائيلية تهدد اأ�صا�صات  • احلفريات االإ

ق�صى:  االأ

نابة يف  �رصح رئي�������س جلنة القد�������س بالإ

املجل�س الت�رصيع������ي الفل�صطيني ورئي�س فرع 

>موؤ�ص�صة القد�س الدولي������ة< يف قطاع غزة 

�رصائيلية  أبو حلبية باأن احلفريات الإ اأحم������د ا

ق�ص������ى، يف القد�س املحتلة  حتت امل�صجد الأ

أ�صا�صاته وتط������ال اأروقته كافة،  ب������داأت مت�س ا

حيث مت اكت�صاف نفق حتت امل�صجد املرواين 

طوله 800 مرت. 

أبو حلبية خ������الل موؤمتر �صحفي  وق������ال ا

عق������ده يف غ������زة: اإن������ه مت ر�ص������د جمموعة 

كبرية من ال�صق������وق، والنهيارات يف جدران 

واأر�صية امل�صجد و�صوره اجلنوبي ويف املنازل 

املجاورة للم�صجد، مو�صح������اً اأن الهدف من 

ق�صى ه������و تدمري امل�صجد  العت������داء على الأ

واإقامة الهيكل املزعوم، من خالل اخلطوات 

املت�صارع������ة واملتتالية لتهوي������د القد�س وطرد 

أرا�صيهم  اأهلها وم�صادرة اآلف الدومنات من ا

�صالمية وتغيري  لال�صتيطان وطم�س املعامل الإ

أ�صمائها من عربية اإىل يهودية.  ا

�رصائيلية  أ�ص������ار اإىل اأن العت������داءات الإ وا

و�صلت اإىل حتويل معامل اإ�صالمية اإىل حانات 

للرق�������س و�������رصب للخمر وممار�ص������ة القمار 

وحتويل مقربة ال�صحابة الكرام ومنهم عبادة 

بن ال�صام������ت اإىل متنزهات لليهود بعد نقل 

جثامني 30 منهم �������رصاً اإىل مناطق جمهولة، 

م�صيفاً اأن �صلط������ات الحتالل �صادرت منذ 

ن  احتالل ال�صفة الغربية عام 1967 حتى الآ

اأكرث من 50 األف دومن م������ن اأرا�صي القد�س 

قام������ة م�صتوطن������ات يهودي������ة عليه������ا. كما  لإ

�صادرت 13 معلم������اً اإ�صالمياً واأطلقت عليها 

هايل  أ�صماء يهودية، وذكر اأن اخلطر على الأ ا

يتمثل يف �صحب هوي������ات املقد�صيني وتدمري 

منازلهم بحج������ج واهية، قبل ترحيلهم خارج 

املدينة، حيث هدمت �صلطات الحتالل نحو 

أل������ف منزل و�صادرت نحو 35 األف هوية  50 ا

)5(
من اأهايل القد�س.

واملتاح���ف  ث���ار  االآ ويل  م�ص���وؤ • اجتم���اع 

اخلليجيني: 

اأقيم������ت يف الكوي������ت اأعم������ال الجتماع 

ثار واملتاحف يف دول جمل�س  التا�صع مل�صوؤويل الآ

التعاون اخلليجي وذلك لبحث اأوجه التعاون 

ثار واملتاحف. والتكامل يف جمال الآ

م������ني الع������ام امل�صاع������د ل�صوؤون  أك������د الأ وا

مان������ة العامة ملجل�س  ن�ص������ان والبيئة يف الأ الإ
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التع������اون اخلليجي الدكتور عبد ال الها�صم 

يف كلم������ة افتتح بها الجتم������اع على اهتمام 

ثار واملتاحف  دول جمل�س التعاون مبو�صوع الآ

وباجلهد ال������ذي يبذل������ه امل�صوؤولون عن هذا 

القط������اع احليوي مبا يت�صمن������ه من عنا�رص 

ذات �صاأن بال������غ لبلورة ثقافة املنطقة وتاأكيد 

ثوابتها.

ثار  ونوه اإىل اأهمي������ة التعاون يف جمال الآ

عمال التخريب  واحلفاظ عليها والت�صدي لأ

ثار العربية،  والتغريب التي تتعر�س له������ا الآ

عمال متث������ل اعتداء على  وق������ال: اإن هذه الأ

وحدة التاريخ وامل�صري، ولفت اإىل املحاولت 

املتكررة فيما يتعل������ق باحلفريات التي تقوم 

ق�صى اأوىل  بها اإ�رصائيل يف حميط امل�صجد الأ

القبلتني وثالث احلرمني ال�رصيفني.

ودع������ا اإىل ت�صافر اجلهود كافة وت�صخري 

ث������ار واإثراء  مكان������ات كاف������ة حلماي������ة الآ الإ

فكار  بال������روؤى والأ الجتماع������ات واللقاءات 

غن������اء هذا اجلانب احليوي كيال  اجلديدة لإ

ث������ار حبي�صة املكات������ب واملتاحف اأو  تظ������ل الآ

عر�صة للتخريب والت�صويه.

ي�ص������ار اإىل اأن املجتمع������ني بحث������وا خالل 

الجتماع عدداً من القرارات الهامة املتعلقة 

بالتعاون يف جمال امل�ص������ح والتنقيب وتطوير 

نظم������ة وتوحيده������ا واإقام������ة  القوان������ني والأ

الن������دوات وامللتقي������ات والتدري������ب وتنظي������م 

الزيارات املتبادلة واإقامة املعار�س امل�صرتكة 

وغريها، حي������ث �صدرت يف اختت������ام اأعمال 

الجتماع جمموعة من القرارات والتو�صيات 

الهامة التي تع������زز العمل اخلليجي امل�صرتك 

)6(
ثار. يف جمال املتاحف والآ

تف���ة  الكب���ري  امل����رشي  املتح���ف   •

معمارية: 

اأكد ف������اروق ح�صن������ى وزي������ر الثقافة اأن 

املتح������ف امل�رصي الكب������ري �صيك������ون اإعجازاً 

معماري������ا وح�صاريا بكاف������ة املقايي�س ين�صم 

عجاز الذي كر�صه امل�رصيون القدماء عرب  لالإ

التاريخ. 

جاء ذك خ������الل املوؤمتر ال�صحفي الذي 

عقده وزي������ر الثقاف������ة عق������ب اجتماعه مع 

الفريق ال������دويل برئا�صة اخلب������ري الربيطاين 

�صتيفان جرنربج، واملكلف بت�صميم القاعات 

الداخلية وو�صع ال�صيناريو املتحفي للمتحف 

امل�������رصي الكبري مبي������دان الرماي������ة وطريق 

�صكندرية ال�صحراوي، والذي  القاه������رة - الإ

�صيقام على م�صاحة 117 فدانا. 
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وقال وزير الثقافة: اإنه اطلع من الفريق 

الدويل على ت�صورهم النهائي ل�صكل القاعات 

الداخلية للمتحف و�صيناريو العر�س املتحفي 

ثري������ة، م�ص������ريا اإىل اأن املتحف  والقط������ع الأ

امل�������رصي الكبري �صي�صاه������م يف مواكبة م�رص 

للتطورات الع�رصية من �صيناريوهات العر�س 

ثار لتي �صي�صمها املتحف والتي  املتحفي لالآ

أثرية، مو�صحاً  ت�ص������ل اإىل 100 األف قطع������ة ا

اأن �صيناريو العر�������س املتحفي �صيكون ق�صة 

م�رصية حتك������ي التاريخ الفرع������وين القدمي 

وعظم������ة احل�ص������ارة امل�رصية ع������رب ع�صور 

�صكان و�صعت  خمتلفة، وموؤك������داً اأن وزارة الإ

يجاد حلول جذرية مل�صكالت  ت�صورا كامال لإ

املرور من واإىل املتحف امل�رصي الكبري خالل 

الفرتة املقبلة وحتى افتتاحه عام 2011. 

م������ن جانبه، قال الدكت������ور يا�رص من�صور 

املدير التنفي������ذي مل�������رصوع املتحف امل�رصي 

الكبري اأن اللجنة الدولية عر�صت ت�صوراتها 

أب������دت حما�صاً  للمتحف امل�������رصي الكبري، وا

�صديداً للعمل كون هذا امل�رصوع �صيكون اأحد 

أ�ص������ار اإىل اأن اللجنة  اأعظم متاحف العامل، وا

قام������ت بدرا�ص������ة املتحف الكب������ري ومقارنته 

مبتاحف الع������امل الكبرية كاملرتوبولتان وبرلني 

واملتحف الربيطاين ووجدت اأن ال�صكل الذي 

�صيكون عليه املتحف امل�رصي الكبري ل يوجد 

مكانات واملكانة والقيمة  مثيل له من حيث الإ

التاريخية العظيمة. 

من جهته، قال حممد غنيم رئي�س اجلهاز 

التنفيذي للم�رصوع اإن تكاليف امل�رصوع ت�صل 

اإىل 550 ملي������ون دولر، حيث ت�صارك اليابان 

يف متويل امل�رصوع بحوايل 300 مليون دولر 

كقر�س مي�������رص، واأ�ص������اف اأن امل�رصوع ي�صري 

بخطا ثابتة، بعد انتهاء املرحلة الثانية التي 

ثار، وخمازن  �صمت اأكرب مركز دويل لرتميم الآ

ثرية علي م�صاحة 6 األف  حلفظ القط������ع الأ

مرت مرب������ع، لتب������داأ يف نهاية الع������ام احلايل 

ثرية التي مت  اأعمال حفظ و�صيانة القطع الأ

اختيارها للعر�س املتحف������ي، كما مت اختيار 

أل������ف قطعة وتوثيقها م������ن اإجمايل 100  53 ا

أل������ف قطعة �صيتم عر�صها يف اأروقة املتحف  ا

)7(
الكبري. 

• ملتق���ى دويل ح���ول �صناع���ة الكت���اب 

املغاربي: 

�صتحت�ص������ن اجلزائ������ر يف منت�صف عام 

2009 الق������ادم ملتق������ى دويل يتن������اول بحث 

و�صعية �صناعة الكتاب املغاربي، واإ�صكاليات 
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قطار املغاربي������ة، اإ�صافة اإىل  توزيعه ب������ني الأ

مناق�صة ق�صاي������ا ال�صتثمار الثقايف، وتطوير 

�ص������واق العاملية، و  م�صتوي������ات مناف�صته يف الأ

توطيد عالقة املبدعني بالنا�رصين. 

مني العام لالحتاد  وقد ك�صف عن ذلك الأ

املغارب������ي للنا�رصين على هام�������س املهرجان 

دب وكتاب الثقافة  ول لالأ الثق������ايف الدويل الأ

ع������ن احت�ص������ان اجلزائر لفعالي������ات امللتقى 

الدويل ال������ذي �صيخ�ص�������س ملناق�صة ملفات 

قط������ار املغاربية  ال�صتثم������ار الثق������ايف يف الأ

أ�صاليب  وبالتحديد قطاع �صناع������ة الكتاب وا

تطويره������ا وكيفي������ة �صمان ان�صيابي������ة �صهلة 

قط������ار و�صمان  ومرنة للكت������اب بني هذه الأ

و�صول������ه اإىل القارئ، ولكن بتكلفة اقت�صادية 

تنا�صب القدرة ال�رصائية للمواطن املغاربي. 

مني العام: اأن امللتقى �صيح�رصه  واأو�صح الأ

خرباء يف جمايل الثقافة والقت�صاد لدرا�صة 

ال�صب������ل الكفيلة بتحويل قط������اع الثقافة اإىل 

جم������ال ال�صتثم������ار وامل�صارك������ة الفاعل������ة يف 

قطار املغاربية،  التنمي������ة القت�صادي������ة يف الأ

و�صيكون اأحد حماور امللتقى بحث املنظومات 

القت�صادية والقوانني التي ت�صمح بالنتقال 

اإىل ال�صتثم������ار الثقايف وبال������ذات يف جمال 

الكت������اب من خالل ال�صتف������ادة من التجارب 

الناجحة يف ه������ذا املجال وبالذات تلك التي 

جنح������ت يف الغرب، اإ�صاف������ة اإىل ال�صعي اإىل 

التخفي������ف م������ن العراقي������ل اجلمركي������ة بني 

قط������ار املغاربية، و تفعي������ل عالقة توزيع  الأ

الكت������اب مب�صتويات الوعي والتقارب الثقايف 

أبناء البل������دان املغاربية، وهو  بني مثقف������ي وا

مر ال������ذي �صي�صم������ح بالتخفيف من حدة  الأ

زم������ات التي تعي�صها  الكث������ري من امل�صاكل والأ

املنطقة. 

و�صيح�������رص امللتقى ممثل������ون عن احتاد 

النا�رصين الع������رب، وممثلون ع������ن احتادات 

دولي������ة خمت�صة يف جم������ال �صناع������ة وتوزيع 

الكت������اب، مما ي�صمح باإيج������اد فر�س للتعاون 

الدويل ومنح الكتاب املغاربي فر�س جديدة 

لالنخراط يف املناف�صة الدولية، وال�صتفادة 

خري������ن وبالذات م������ا تتيحه  من جت������ارب الآ

التقني������ات التكنولوجية اجلدي������دة �صواء يف 

نوعي������ة �صناعة الكتاب وط������رق تو�صيله اإىل 

الق������ارئ، و�صي�ص������ارك يف امللتق������ى الفاعلون 

يف �صناع������ة الكتاب م������ن نا�رصين وموزعني، 

وموؤلف������ني ومبدع������ني، بهدف و�ص������ع اأر�صية 

جديدة للعالقة بني النا�رص واملوؤلف، التفكري 
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يف اإزال������ة كل العراقي������ل ل�صم������ان حقوق كل 

طرف يف العملية، والرتق������اء بهذه العالقة 

اإىل م�صتوى امل�صاركة يف اإثراء امل�صهد الثقايف 

قطار املغاربية،  وتو�صيع دوائ������ر الوعي يف الأ

وذل������ك بال�صتف������ادة م������ن كل القرتاح������ات 

وتقدميه������ا اإىل ال�صلط������ات الر�صمية يف هذه 

ع������ادة النظ������ر يف املنظوم������ات  قط������ار لإ الأ

)8(
القانونية التي حتكم هذه العالقة. 

• اأ�صعار دروي�ص يف لوحات فنية: 

اخت������ارت 14 فنانة ت�صكيلي������ة فل�صطينية 

أ�صع������ار الراح������ل الكبري حممود  كلم������ات من ا

دروي�������س لتحويلها اإىل لوح������ات فنية لرتوى 

حكاية زهر اللوز واأحن اإىل خبز اأمي وغريها 

لوان. �صعار بالري�صة والأ من الأ

وقال������ت مها دعي�������س اإح������دى الفنانات 

الت�صكيلي������ات امل�ص������اركات يف معر�������س �صور 

أن�صطة  لل�صاع������ر حمم������ود دروي�������س �صم������ن ا

مهرجان �صب�صطية لل�صياحة والرتاث الثقايف: 

اإن املعر�س ي�صم 20 لوحة ر�صمتها 14 فنانة 

ت�صكيلي������ة كل منه������ا تعك�س روؤيته������ا ملحمود 

دروي�������س، حيث اختار بع�صه������ن كتابة بع�س 

الكلم������ات وحتويله������ا لوحات فني������ة، وترجم 

البع�������س الكلم������ات اإىل ر�صومات تعك�س تلك 

الكلمات.

أ�صعار  ومن ب������ني اللوحات التي تعك�������س ا

دروي�������س تلك التي يب������دو فيها م�صباح معلق 

ألوان الطبيعة،  اإىل جانب �صجرة وحتيط به ا

حتمل اللوح������ة ا�صم اأجمل حب وهي للفنانة 

أرميل������ة واىل جانبها كانت لوحة  أبو ا جيهان ا

زه������ار اللوز ت�صم يف ثناياه������ا كل ما قاله  لأ

دروي�������س عن زه������ر الل������وز للفنان������ة اأحالم 

الفقيه.

واخت������ارت الفنانة اإميان اخلياط كلمات 

ال�صاع������ر اأح������ن اإىل خب������ز اأمي وقه������وة اأمي 

بي�س  �صود والأ لتحويلها اإىل لوحة فني������ة بالأ

أة وهى تخبز على التنور واإىل  تظهر فيها امرا

أة اأخرى تق������ف ويقف خلفها ما  جانبها امرا

أنه ال�صاعر الراحل دروي�س. يبدو ا

ومن بني الكلم������ات احلا�رصة يف لوحات 

أنا عربي وتظهر خلفها لوحة  الفنانات �صجل ا

فني������ة لرجل يقف وراء ج������دار وق�صبان من 

أ�صري  �رصى يظهر فيها ا احلديد واأخرى عن الأ

أ�ص������ه �صامخ وكتب اإىل  مكب������ل اليدين ولكن را

أ�صع������ار دروي�س تغري عنوان بيتي  جانبها من ا

وموعد اأكلي ولون ثيابي وحتى القمر..

و�صمم������ت الفنانة خل������ود �صبحي لوحة 
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فنية ممي������زة يف املعر�س عبارة عن �صندوق 

خ�صب������ي تخرج منه لفافات من القما�س كتب 

أ�صع������ار الراحل  عليه������ا جمموعة كب������رية من ا

حممود دروي�س.

وقال م������راد ال�صوداين رئي�س بيت ال�صعر 

الفل�صطين������ي خ������الل جتول������ه باملعر�س هذا 

املعر�������س يوؤك������د اأن �صوت الراح������ل الكبري 

ميت������د اإىل القرى.. مبا تركه من اإرث معريف 

وثق������ايف.. وكما كان ملهم������ا للمو�صيقيني يف 

حتوي������ل كلمات������ه اإىل اأغان، فاإن������ه ملهم اإىل 

أ�صعاره اإىل لوحات فنية. الفنانني لتحويل ا

ثري الذي يعود  واختري ق�رص الكاي������د الأ

تاريخه اإىل اأكرث من 150 عاما واأعيد ترميمه 

حديثا ليكون مركزا لعدد من املعار�س الفنية 

أن�صطة املهرجان  �صغال اليدوية يف اإطار ا والأ

أنه مهدي لل�صاعر  الذي قال القائمون عليه ا

الراحل حممود دروي�س.

و�صملت زاوي������ا املعار�س يف ق�رص الكايد 

عل������ى جانب يتحدث ع������ن ال�ص������رية الذاتية 

لدروي�س م������ن خالل لوحات فني������ة ا�صتملت 

أ�صماء ق�صائده، اإ�صافة اإىل بع�س  على كتابة ا

)9(
دبية. اإ�صداراته ال�صعرية والأ

رن���دة  اللبناني���ة  املخرج���ة  رحي���ل   •

ال�صهال: 

توفيت يف فرن�صا املخرجة اللبنانية رندة 

أة نادرة يف معاجلة  ال�صهال التي عرفت بجرا

ن�صان العربي،  الق�صاي������ا التي ت�صغل ب������ال الإ

وذلك عن عمر ناهز 55 عاماً بعد مكابدات 

طويلة مع املر�س الع�صال. 

وقد اأكد النقاد ال�صينمائيون اأن ال�صهال 

متي������زت مبعاجلته������ا لق�صاي������ا ومو�صوعات 

�صيا�صي������ة حتك������ي احلب واحل������رب والوطن 

واملنف������ى وتنبع من هم ثق������ايف يدور يف فلك 

ن�صان العربي، ومن  الق�صايا التي ت�صغ������ل الإ

اأفالمها الروائي������ة متح�رصات وطيارة  أبرز  ا

�صد الف�صي يف  م������ن ورق الذي نال جائزة الأ

مهرجان البندقي������ة ال�صينمائي، حيث نقلت 

ن�صانية  يف اأعماله������ا املعاناة ال�صيا�صي������ة والإ

ن�ص������ان العرب������ي اإىل ال�صا�ص������ة يف اأعمال  لالإ

نخبوية، موؤكدة اعتزازها بالتزامها الق�صايا 

العربية، مثل الكتابة بالعربية. 

أ�صارت  عالم التي ا أك������دت و�صائل الإ وقد ا

اإىل وف������اة ال�صهال اأن ال�صغل ال�صاغل لها كان 

العبث بامل�صلم������ات يف اأفالم نخبوية ات�صمت 

بالذاتية واحلميمية، وقد �صنعت م�صاراً من 

آلية  الت�صاوؤلت اجلم������ة ومتارين خ�صبة يف ا
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�صن������ع �صينم������ا لبنانية عربي������ة منفتحة على 

ن�صانية والثقافية والفنية  آفاق الختبارات الإ ا

العاملية. 

ي�صار اإىل اأن رن������دة ال�صهال مل تكن مكرثة 

كمخرجة لكنها رحلت عن ثالثة اأفالم روائية 

فالم الوثائقية وم�صاريع روائية  وعدد من الأ

ووثائقية مل يت������ح لها املر�س اخلبيث اإمتامها 

نتاجها.  وتاأخر تي�رص املال الالزم لإ

خري طوياًل  وقد انتظر �صيناريو فيلمها الأ

على الورق ورحلت بع������د اأن كتبته ومل تنجزه 

وهو ن������وع من كوميدي������ا مو�صيقية حول عامل 

كرة الق������دم كان يفرت�س اأن تق������وم ببطولته 

الفنانة هيف������اء وهبي يف دور �صاحبة مطعم 

مريك������ي والنجمة  اإىل جانب ف������ال كرمير الأ

�صبانية فيكتوريا اإبريل كما �صبق للمخرجة  الإ

اإن ذكرت يف اأحاديث �صحافية. 

خري طائرة من  وكان فيلمه������ا الروائي الأ

ورق ال������ذي تدور اأحداث������ه يف قرية حدودية 

خر  مق�صوم������ة جزء منه������ا لبناين-�صوري والآ

حمت������ل من قبل اإ�رصائيل قد نال جائزة الدب 

الف�ص������ي يف مهرجان البندقي������ة عام 2003 

أنتجه الفرن�ص������ي الراحل امبري بلزان منتج  وا

يو�صف �صاهني وع������دد من املخرجني العرب 

الذي������ن غدوا يتامى من دون������ه، وافتتح هذا 

أيام قرط������اج ال�صينمائية عام 2005  الفيل������م ا

حي������ث كان اأول فيلم روائ������ي ق�صري لها فاز 

بجائزة قبل �صنوات من ذلك. 

وكان������ت الرقابة يف لبن������ان منعت فيلمها 

الروائي الثاين متح�������رصات عام 1998 واإل 

كان على املخرجة اأن حتذف منه 47 دقيقة 

وهو ما رف�صته رن������دة ال�صهال، وركز الفيلم 

يف كتاب������ة درامية ل تخلو من �صخرية مريرة 

هلية  على �صخ�صيات تعي�س حمى احلرب الأ

اللبنانية وعلى خادمات مرتوكات يف بريوت 

ول فحمل  احل������رب، اأما فيلمها الروائ������ي الأ

عن������وان �صا�صات الرمل ع������ام 1991 ويحكي 

الفيلم ق�ص������ة �صداقة حميم������ة جمعت بني 

امراأتني. 

وق������د تناولت رندة ال�صه������ال يف اأعمالها 

أنه������ا ثوابت لديها  وبا�صتم������رار موا�صيع بدا ا

مث������ل ال�صيا�ص������ة واحلب واحل������رب والوطن 

واملنفى وقد برزت هذه املوا�صيع يف اأفالمها 

الوثائقية كما الروائية. 

يذك������ر اأن ال�صه������ال اأجن������زت ع������دداً من 

أولها: خطوة بخطوة  ف������الم الوثائقية كان ا الأ

ع������ام 1997 الذي تناول احل������رب والتدخل 
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عمال  اخلارج������ي يف لبنان، وبعد عدد من الأ

الوثائقية وفيلم تلفزيوين عر�صته قناة اآرتي 

ملانية اأجنزت اأحد اأهم اأفالمها  الفرن�صية الأ

الوثائقية حروبنا الطائ�صة الذي �صورت فيه 

هلية اللبنانية م������ن خالل اأفراد  احل������رب الأ

عائلتها وم�صوؤوليتهم وعالقتهم بهذه احلرب 

يف مزي������ج غري معهود بني الع������ام واخلا�س، 

ون������ال ه������ذا الفيلم ال������ذي يعترب م������ن اأهم 

اأعمالها الوثائقية وال������ذي اأجنز عام 1995 

جائزة الفيلم الوثائق������ي يف بيانايل ال�صينما 

العربية يف باري�������س، كما اأجنزت عام 1984 

فيلماً وثائقياً عن ال�صي������خ اإمام حتول اليوم 

)10(
اإىل وثيقة حول املغني الراحل.

�صالمية:  • تلم�صان عا�صمة الثقافة االإ

ت�صتعّد مدين������ة تلم�صان اجلزائرية خالل 

الف������رتة احلالي������ة لحت�صان عر�������س الثقافة 

�صالمي������ة ع������ام 2011، بع������د اختياره������ا  الإ

عا�صمة لذلك. وبهذه املنا�صبة اأكدت خليدة 

تومي وزيرة الثقاف������ة اجلزائرية التي زارت 

املدينة لالطالع على التح�صريات اجلارية، 

أّن ال�صلطات املحلية تعتزم اإ�رصاك وم�صاهمة  ا

طراف املعنية، وت�صطري برنامج �صخم  كل الأ

ومن������ّوع ي�صم������ل ن�صاط������ات على م������دار �صنة 

2011، ب�صكل يكفل اإجناح الطبعة اخلام�صة 

�صالمية.  والع�رصين من عوا�صم الثقافة الإ

�صالمي������ة للرتبي������ة  وكان������ت املنظم������ة الإ

والثقافة والعلوم قررت ال�صنة املا�صية اإ�صناد 

�رصف احت�صان التظاهرة املذكورة اإىل مدينة 

تلم�صان الع������ام 2014، لكنها اختارت مطلع 

يناي������ر املا�صي عل������ى تق������دمي املوعد بثالث 

�صنوات، ويعّد هذا احلدث الثقايف الثاين من 

همي������ة يف اجلزائر، بعد احت�صانها  حيث الأ

الثقافة العربية خالل �صنة 2007. 

وحتت������وي مدين������ة تلم�صان عل������ى العديد 

من املع������امل ال�صياحي������ة مثل قلع������ة املن�صور 

ومغ������ارة بني ع������اد وق�رص �صي������دي بومدين 

أنه������ا ا�صتهرت بكونه������ا عا�صمة للدولة  كما ا

دوار يف  الزيانية. وقد لعب������ت العديد من الأ

�صالم مم������ا يجعلها واحدًة من اأهم  تاريخ الإ

�صالمية الواقع������ة يف بالد املغرب  امل������دن الإ

أي�صاً العديد من  أك�صبه������ا ا مر الذي ا وه������و الأ

املمي������زات يف مقدمتها تالق������ح احل�صارات 

وهي ال�صفة التي و�صعت املدينة يف م�صاف 

املدن »الكوزموبوليتانية« اأي املدن التي ت�صم 

اأكرث من عرق وجن�س. 

وترجع ت�صمية املدينة اإىل العبارة الرببرية 
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تلي اإمي�صان وتعني بالعربية »الربيع اجلاف« 

مما يو�ص������ح اأن املدين������ة ذات اأ�صول بربرية 

امتزج������ت مع العرق العرب������ي امل�صلم لت�صنع 

ال�صورة احلالية للمدينة التي ل تتكون فقط 

من العرقني الرببري والعربي بل تدخل فيها 

اأعراق اأخرى م������ن اأوروبة وهو ما يرجع اإىل 

دوار التي  ق������دم تاري������خ تاأ�صي�س املدين������ة والأ

لعبتها يف التاريخ. 

وتاأ�ص�ص������ت تلم�ص������ان يف الق������رن الراب������ع 

امليالدي على يد الرومان و�صارت م�صتعمرًة 

روماني������ًة بامتي������از وتاأ�ص�ص������ت فيه������ا كني�صة 

روماني������ة كاثوليكي������ة كبرية قب������ل اأن يغزوها 

الفنداليون القادمون من اأوروبة اإىل اأن جاء 

�صالم������ي يف القرن الثامن امليالدي  الفتح الإ

يف الع������ام 708م حي������ث اأ�صبح������ت املدين������ة 

حتت حكم امل�صلم������ني واإن ظلت مركًزا كبرًيا 

للم�صيحي������ني الذين ع������ادوا للتوافد اإليها يف 

�صالمي.  عهد الفتح الإ

وق������د �صهد القرن احلادي ع�رص امليالدي 

�صالمي وكان  انطالق������َة املدينة يف التاريخ الإ

ذلك يف عهد دول������ة املرابطني حيث ظهرت 

أبرز املراكز التجارية و�صاعدها  املدينة كاأحد ا

على ذلك قربها من البحر املتو�صط فاأ�صبحت 

واحدة من اأهم املوانئ ثم ما لبثت املدينة اأن 

اأ�صبحت عا�صمًة ململكة تلم�صان التي حكمها 

املل������ك عبد الوديد الزنات������ي من قبائل زناتة 

مر يف القرن  يف العام 1282م حتى و�صل الأ

اخلام�������س ع�������رص املي������الدي اإىل اأن �صيطرت 

اململك������ة على كل جبال اأطل�������س يف اجلزائر 

وو�صل������ت اإىل ح������دود تون�س، وخ������الل تلك 

الفرتة تعر�ص������ت املدينة اإىل عدة غارات من 

جانب �ص������كان مدينة فا�س باملغرب وامل�صمني 

ب�»املرينني« وهم من نف�س �صال�صة قبيلة زناتة 

التي ت�صكل اأ�صل اأغلب �صكان تلم�صان. 

ندل�س ع������ادت تلم�صان  ومل������ا انه������ارت الأ

�صالمي  لتلع������ب دوًرا كب������رًيا يف التاري������خ الإ

حيث ا�صتقبل������ت الوافدين عليها من قرطبة 

ندل�س وتقدر  وغرناطة وغريهما من مدن الأ

امل�ص������ادر التاريخية عدد م������ن توافدوا على 

لف وكان ذلك يف نهاية  املدين������ة مبئ������ات الآ

القرن اخلام�س ع�رص امليالدي. 

وق������د عان������ت تلم�ص������ان م������ن الغ������زوات 

�صباني������ة حتى �صن������ة 1553، حيث دخلت  الإ

يف ال�صيط������رة العثماني������ة، ثم نال������ت املدينة 

نوعاً م������ن ال�صتق������الل الن�صبي ع������ن الباب 

العايل العثماين يف العام 1671، ومن جديد 
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وقعت حت������ت �صيطرة ال�صتعم������ار الفرن�صي 

ع������ام 1844م، وا�صتمر حت������ى ال�صتينيات من 

القرن الع�رصين عندم������ا نالت اجلزائر كلها 

ال�صتقالل واأ�صبحت املدينة واحدًة من اأهم 

مدن اجلزائر و�صارت عا�صمًة لولية حتمل 

جنا�س  نف�������س ال�صم ونتيجة مرور كل تلك الأ

أ�صبان وعثمانيني  عليه������ا من بربر وع������رب وا

وفرن�صي������ني اكت�صبت املدينة تنوًع������ا اإن�صانيًّا 

داب  وا�ص������َع النطاق ظه������ر يف الثقاف������ة والآ

والع������ادات الجتماعي������ة يف مزي������ج فريد ل 

حتوزه اإل تلم�صان. 

وحتف������ل مدين������ة تلم�ص������ان بالعديد من 

امل�صاجد والزوايا الت������ي مثلت منارات للعلم 

جيال  �صالمي وتعلم فيها الكثريون عرب الأ الإ

أه������م العلوم الت������ي يتلقاها  املختلف������ة وم������ن ا

آنية  الط������الب يف تل������ك الزوايا العل������وم القرا

وب�صف������ة عامة تت�ص������م الزواي������ا يف تلم�صان 

ب�صف������ات معمارية فريدة جمعت بني الطابع 

�صالمي اإىل جانب الطابع الرببري  العربي الإ

ال�صح������راوي فعلى �صبيل املثال تتكون مئذنة 

أو زاوية من 3 طبقات كلها مربعة  اأي م�صجد ا

ال�ص������كل بحيث تكون الطبق������ة الثانية اأ�صغر 

وىل، والثالثة اأ�صغر من الثانية فت�صكل  من الأ

وىل القاع������دة الكبرية وتكون الثالثة القمة  الأ

)11(
ال�صغرية. 
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رامية ال�صورية املمالك الآ

اجلغ���رايف  ط���ار  االإ ول:  االأ الف�ص���ل 

والطبيعي.

فهي  ا�صرتاتيجي،  مبوقع  �صورية  تتميز 

وتطل  أ�صيا،  ا ق��ارة  الغربي من  اجل��زء  حتتل 

القارتني  وع��ل��ى  املتو�صط،  ع��امل  على  منها 

�صلة  وه��ي  أف��ري��ق��ي��ة،  وا أوروب����ة  ا القدميتني 

الو�صل بينها. متتد �صمالً حتى خط العر�س 

وجنوباً  دقيقة،  و/20/   /37º/ اجل��غ��رايف 

حتى خط العر�س اجلغرايف /32º/ و/19/

دقيقة. ومن هذا املوقع ت�صغل �صورية رقعة 

من الياب�صة متتد من �صاحل املتو�صط غرباً، 

نهايات  النهرين �رصقاً، ومن  و�صهول ما بني 

جبال طورو�س �صمالً حتى بدايات ال�صحراء 

ال�صورية جنوباً. وهي منطقة التقاء النماذج 

�صورية  كلمة  اأن  نذكر  اأن  وح�صبنا  املناخية. 

جغرافياً  وت�صم  لل�صام  م��رادف��ة  ا�صتعملت 

ه�صبة  والفرات،  اجلزيرة  التالية:  قاليم  الأ

حلب وال�صامية وال�صمالية، حو�س العا�صي، 

أقاليم  ا وهناك  ال�صاحلية.  واجلبال  ال�صاحل 

ال�رصق  واإق��ل��ي��م  الو�صط  اإقليم  ه��ي:  اأخ���رى 

العالية.  اجلبال  الغربي،  اجلنوب  ال�صوري، 

طول  على  الب�رصية  التجمعات  قامت  وق��د 

املائية  امل��وارد  أو  ا الينابيع،  حول  اأو  نهار  الأ

ل��ع��دد من  ���ص��وري��ة  ال��ه��ام��ة، وق��د مت تق�صيم 

ح���وا����س امل��ائ��ي��ة ه���ي: ح��و���س اجل��زي��رة  الأ

ال�صامية.  حو�س  حلب.  حو�س  –جرابل�س. 

حو�س  ال�صاحل.  حو�س  العا�صي.  حو�س 

ال��رتب��ة فهي  أم��ا  ا ال��ريم��وك.  دم�صق. حو�س 

ال�صخور اجلبلية.  تختلف وهي ترتاوح بني 

من  والقليل  وال��ربك��ان��ي��ة  الكل�صية،  وال��رتب��ة 

أما املناخ فيتبدل مع تبدل  الرتبة الغ�صارية. ا

الف�صول وهو يف عمومه: معتدل على �صاحل 

ال�صاحلية،  اجل��ب��ال  يف  وغ��زي��ر  امل��ت��و���ص��ط. 

وحار �صيفاً بارد �صتاء يف املتو�صطي اجلبلي 

اله�صبي القاري، و�صبه جاف يف املتو�صطي 

ال�صوري، وجاف �صحراوي.

راميون الف�صل الثاين: االآ

اأواًل: عر�ص تاريخي:

راميون يف اأ�صولهم اإىل قبائل   يرجع الآ

اأن  قبل  ال�صورية.  البادية  يف  عا�صت  بدوية 

ال�صام.  وب��الد  الرافدين  اأر���س  على  ت�صتقر 

ل���ف ال��ث��اين قبل امل��ي��الد. مل  ظ��ه��روا منذ الأ

واك��ت��ف��وا  اإم��رباط��وري��ة  تاأ�صي�س  ي�صتطيعوا 

من  وم���وح���دة. حت��رك��وا  م�صتقلة  ب��دوي��الت 

اأطراف البادية ال�صامية ليحلوا حمل البيوت 

امل��ن��ه��ارة يف حم���اور ح��ل��ب ودم�����ص��ق ومي���دوا 

واخل��اب��ور  ال��ف��رات  ح��و���س  على  �صيطرتهم 

لبنان  وجبال  م��ان��و���س  والأ ط��ورو���س  و�صفوح 
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أن�����ص��وؤوا كيانات  وح��رم��ون واجل��ل��ي��ل. وق��د ا

القرن  من  ب��دءاً  م�صتقلة  جغرافية  �صيا�صية 

عا�صمتها  مملكة  لكل  وك��ان  ق.م.  العا�رص 

وملكها.

رامي: ثانيًا: الظهور االآ

اإب���ال  ن�����ص��و���س  ك���ان يف  ل��ه��م  اأول ذك���ر 

الثالث قبل امليالد حتت  لف  اإىل الأ العائدة 

أرام –كي A.ramu-ki(. ويف عهد  ا�صم )ا

ن�صخة  توجد  �صن(  رام  )ن��ا  ك����ادي  الأ امللك 

أكادية، تتحدث عن انت�صار )نا  بابلية لكتابة ا

آرام( )خور�صامت –كي  رام �صن( على )�صيخ ا

Hur- sa- ma- at. ki(. ويرجع وجوده 

وثائق  وهناك  ال�صورية.  اجلزيرة  أع��ايل  ا يف 

جتارية تعود لع�رص �صاللة اأور الثالثة )1950 

ومنهم من  آرام���ي(.  )ا ا�صم  دون عليها  ق.م( 

آرامي( تقع بالقرب من  ا�صتنتج، اأن مدينة )ا

أ�صمر(. وتذكر امل�صادر  أ�صنونة –تل ا مدينة )ا

من  ق�صم  وهم  خ��الم��و(  الأ اأخبار  امل�صمارية 

رامية يف القرن ال�صابع ع�رص ق.م.  القبائل الآ

ال�صيطرة  اإىل  بالتدريج  رام��ي��ون  الآ تو�صل 

على املناطق الواقعة غربي الفرات ومناطق 

ثم  والفرات  اخلابور  بني  الواقعة  اجلزيرة 

وجنوبها.  �صورية  و�صمال  بابل  نحو  اجتهوا 

اإيلو  )اإري��ك دين  �صوري  وقد خا�س امللك الأ

ق��وات  ���ص��د  م��ع��رك��ة  1311ق.م(   -1325=

الأحالمو وال�صوتو. ويف الواقع كانوا خ�صماً 

ع��دي��داً ل��ك��ل ح��ك��ام امل��ن��ط��ق��ة. ل��ق��د �صيطر 

كل  ع��ل��ى  /1000ق.م/  ح���وايل  رام���ي���ون  الآ

بالد  يف  ال�صغرية  وامل��دن  ال�صهلية  املنطقة 

بابل.

راميون يف بالد ال�صام: ثالثًا: االآ

ذك��رت��ه��م ال��وث��ائ��ق امل�����رصي��ة ب��ك��رثة حتت 

ت�����ص��م��ي��ات م��ت��ع��ددة ه���ي: ال���ب���دو، ال�����ص��وت��و، 

وامتلكوا  الزراعة  مار�صوا  وقد  الأخالموا. 

)عمي  وجاريتي  الأ امللك  ع�رص  يف  احلقول 

�صتامرو(، كما ورد ا�صم العلم 

آرام������ي( و���ص��ب��ه اجل��م��ل��ة )ح��ق��ول  )اب����ن ا

بل  �صاحلية  دول��ة  يوؤ�ص�صوا  ومل  رام��ي��ني(.  الآ

ال�صغور  ج�رص  اإىل  العا�صي  من  الداخل:  يف 

واأفاميا.

حالمو:  راميون – االأ رابعًا: االآ

رام��ي��ون يف  ح��الم��و مع الآ ترافق ذك��ر الأ

 -1112  = ول  الأ فال�رص  )جت��الت  ن�صو�س 

)اأخ��الم��و(  كلمة  أث����ارت  ا وق��د  1074ق.م(. 

)ال�صديق(  تعني  والتي  الباحثني.  اهتمام 

أي�صاً  ا وتعني  ال�صامية.  اللغات  معاجم  يف 

حتديد  من  هناك  ولي�س  الغنم(.  )مراب�س 

آرام باأحالمو.  دقيق لعالقة ا
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أما اإذا عدنا اإىل ا�صطالح )اأخالمو( فله  ا

الكلمة  مدلول  تاأ�صل  )حلم(.  باجلذر  �صلة 

املعجم  اأخ���رى جن��ده��ا يف  م��ع��ان  اإىل  ي�صري 

وما  والباأ�س،  القوة  مثل:  العربي،  رام���ي  الآ

والعقل،  ن���اة  الأ مثل:  العربية  يف  ي�صادها 

ل��ب��اب  ح����الم وال��ن��ه��ي ه��م ذوو الأ ف��اأول��وا الأ

)فاأحالمو  ج�����ص��ام،  الأ ح���الم:  والأ والعقول، 

أو  راميني، ا ارمايا( ميكن اأن تعني: اأحالف الآ

ما تذكر  راميني وحلمائهم. وكثرياً  الآ �صيوخ 

آراميني( و)الأحالمو(  الوثائق ال� )�صوتيني( و)ا

يف اآن واحد. وهناك من ا�صتنتج اأن الأحالمو 

راميني كانوا عنا�رص حملية اأ�صلية، ولي�صت  الآ

عنا�رص قبلية وع�صائرية جاءت يف اخلارج. 

رامية:  خام�صًا: تاأ�صي�ص الدويالت االآ

رام���ي���ة ع��ل��ى كل  ان��ت�����رصت ال��ك��ي��ان��ات الآ

أرا���ص��ي ب��الد ال�����ص��ام. وق��د ن�����ص��اأت كيانات  ا

مثل:  احلثية  الدولة  أنقا�س  ا على  م�صتقلة 

ال���دول  اأوىل  ون�����ص��اأت  وق���وئ���ي.  ك��رك��م��ي�����س 

و���ص��ط وقد  رام��ي��ة يف منطقة ال��ف��رات الأ الآ

آرام(  ا )فدان  وهناك  النهرين(  آرام  )ا �صميت 

آرام  )ا اجلنوب  ويف  حران.  مدينة  ومركزها 

ومملكة  رام��ي��ة.  الآ العا�صمة  وه��ي  دم�صق( 

)�صوبا( قرب )عنجر( يف البقاع اللبناين.

مارات  �صا�صي للمالك والإ أما التف�صيل الأ ا

راميون يف بالد ال�صام فهي  أن�صاأها الآ ا التي 

على النحو التايل:

1- ممالك اجلزيرة ال�صورية:

ن�صيبني  مناطق  يف  تيمانا:  اإم���ارات   -

مارات هي: ن�صيبني، حوزيرنيا،  وماردين، والإ

حيدارة. 

ب��خ��ي��اين: ج����وار منابع  ب��ي��ت  - مم��ل��ك��ة 

أ���س  را ق��رب  )ج����وزان(  اخل��اب��ور، عا�صمتها 

العني.

- ب��ي��ت ع��دي��ن��ي: يف م��ن��ط��ق��ة ال��ف��رات 

عا�صمتها  كانت  اأحمر(  )تل  قرب  و�صط  الأ

)تل بر�صيب(.

- ب��ي��ت زم����اين: اإىل ال�����ص��م��ال م��ن ط��ور 
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ع��اب��دي��ن م���ن م��ن��اط��ق ي��ن��اب��ي��ع ن��ه��ر دج��ل��ة 

عا�صمتها )اآمد(.

2-  اإمارات الفرات الو�صط:

الواقعة على �صفتي  املنطقة  ظهرت يف 

ال��ف��رات واخل��اب��ور ال�صفلي ب��ني دي��ر ال��زور 

والبادية اجلزرية. وهي اإمارات �صغرية: بيت 

خانات  �صوخي.  خنيدانو.  لق��ي.  خالوبي. 

وغريها.

3- ممالك �صوري���ة الو�صطى واجلنوبية 

واإماراتها:

)كوميدو=  عا�صمتها  دم�صق:  مملكة   -

تتبع مملكة  وكانت  البقاع.  يف  اللوز(  كامد 

عنها.  انف�صلت  ث��م  ال��ب��داي��ة،  يف  )���ص��وب��ا( 

ظهرت اأواخر القرن العا�رص ق.م. وعا�صمتها 

الريموك.  اإىل  ال��ف��رات  من  امتدت  دم�صق. 

وكانت �صورية الداخلية حتت �صيطرتها.

منطقة  يف  تقع  ولغ�س:  حماة  مملكة   -

وادي العا�صي.

4- ممالك �صورية ال�صمالية:

- بيت اأغو�صي: حلت حمل مملكة )بيت 

عديني( مع نهاية القرن التا�صع ق.م. 

جبال  على  �صيطرت  )ي���اأدي(:  �صماأل   -

وعا�صمتها  �صود  الأ نهر  وحو�س  مانو�س  الأ

)�صماأل =بلدة زجنريل(.

رامية:  �صاد�صًا: اللغة االآ

أو����ص���ع ل��غ��ات امل��م��ال��ك ال��ق��دمي��ة  وه���ي ا

بها  الكتابة  ب��داي��ات  ظهرت  وق��د  انت�صاراً. 

ول ق.م. تنتمي اإىل اأ�رصة  لف الأ عند بداية الأ

كادية والكنعانية  اللغات )ال�صامية( ومنها الأ

والعربية واأ�صبحت لغة الفاحتني لغة الكتابة 

اأبجدية  عليها  طبقوا  والنقو�س.  داب  والآ

كرب للدور  ثر الأ م�صتقة من الفينقية ولعل الأ

رامي يف تاريخ املنطقة هو النجاح يف ن�رص  الآ

رامية. اللغة الآ

الف�صل الثالث: احلياة الزراعية

اقت�صادية  نه�صة  رام��ي  الآ الع�رص  �صهد 

كبرية، اأوردتها الن�صو�س املكت�صفة. ومازالت 

هامة،  معلومات  تقدم  ث��اري��ة،  الآ التنقيبات 

رامي. عن القت�صاد الآ

اأواًل: امللكية الزراعية:

أ�صكال  ا أه���م  ا م��ن  ال��ف��ردي��ة  امللكية  تعد 

مرة  خمتلفة،  طبقية  باأ�صكال  رتبت  امللكية. 

ملكية  نظام  وم��رة  عبودي  نظام  �صكل  على 

أم����الك ال��دول��ة وامل��ل��ك  اإق��ط��اع��ي��ة. وك��ان��ت ا

ت�����ص��ك��الن وح���دة م��ط��ل��ق��ة. ت��و���ص��ع بت�رصف 

أو  ا ال�����رصائ��ب  عنها  ويتلقى  يوزعها  امل��ل��ك، 

الزراعية  را���ص��ي  الأ وت�صمل  ي��ج��ار.  الإ ب��دل 

ر�س  أما الفئات التي كانت حتوز الأ واملراعي. ا
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أف��راد  ا املالكة،  ����رصة  الأ أف���راد  ا امل��ل��ك،  فهي: 

حرار  فراد والعاديون الأ احلا�صية. اجلنود، الأ

ر�س وا�صتئجارها.  الذين يحق لهم تاأجري الأ

وح�صب قانون حمورابي ينق�صم املجتمع اإىل 

رواد اجلي�س(،  �صياد )والأ الطبقات التالية: الأ

امللك، طبقة  أف��راد حا�صية  وا املالكة  ���رصة  الأ

جراء(، الفالحني، العبيد. )املو�صكينوم= الأ

ثانيًا: البيئة االجتماعية للزراعة:

قدام للزراعة جاءت  وىل والأ ال�صواهد الأ

من بالد ال�صام. كانت ممار�صة الزراعة على 

راميني. وكان للمعتقد الديني  أن�صطة الآ أ�س ا را

كرب يف تطوير الزراعة،  �صطوري الدور الأ والأ

آل��ه��ة ل��ل��زراع��ة واحل��ي��وان��ات.  ن��ظ��راً ل��وج��ود ا

القائمة  دوموزي(  دموز=  )متوز=  أ�صطورة  وا

على البعث والتجديد واخللق ال�صنوي الكوين 

كرب يف التعبري عن ذلك. الدور الأ

ثالثًا: الزراعة وتربية املوا�صي: 

ين�صم حتت هذا العنوان: جمع احلبوب 

والطيور  ���ص��م��اك  الأ و�صيد  املا�صية  وتربية 

واحليوانات. وكان هناك نوعان من الزراعة: 

بعلية ومروية. ومن اأهم الزراعات: النخيل، 

الزيتون، الكرمة، اإ�صافة اإىل القمح وال�صعري 

وال�صوفان. اأما الب�صاتني فكانت قطع �صغرية 

املياه  م�صادر  من  قريبة  أو  ا باملنزل  ملحقة 

وق���د زرع ف��ي��ه��ا: اخل��ي��ار وال��ب�����ص��ل وال��ث��وم 

�صجار  أما الأ والفا�صولياء والفول واحلم�س. ا

وال��ت��ني  الف�صتق  أ���ص��ج��ار  ا ف��ك��ان��ت:  امل��ث��م��رة 

وال�صفرجل.  ج��ا���س  والأ وال��ت��ف��اح  وال��رم��ان 

أ�صجار الزينة. اإ�صافة اإىل ا

للحبوب.  غالل  مركز  آرام  ا بالد  وكانت 

ومن اأهم مزروعاتهم اإ�صافة للقمح وال�صعري 

ال��ذي ك��ان ي�صدر اإىل كل ال��دول امل��ج��اورة، 

ال�صوفان الذي كان ي�صتخدم كعلف للحيوانات 

اإىل جانب ال�صعري.

رابعًا: الغابات:

ملحة  اخل�صب  اإىل  احل��اج��ة  كانت  لقد 

نظراً لندرتها يف بالد الرافدين. فقد كانت 

أ�صور بابل.  خ�صاب ت�صتورد من �صورية اإىل ا الأ

خ�صاب. ومن  لالأ هاماً  �صورية مركزاً  وكانت 

رز  الأ رام��ي��ة:  الآ املمالك  خ�صاب يف  الأ أه��م  ا

وال�صندل وال�رصو والف�صتق وال�صنديان والبطم 

رز  والعرعر. وتعد ال�صنوبريات وخ�صو�صاً الأ

مانو�س  ذا قيمة عالية. وعدت �صل�صلة جبال الأ

املورد الرئي�صي للخ�صب العطري.

خام�صًا: احليوانات واملنتجات احليوانية: 

راميني،  لالآ �صا�صية  الأ املهنة  هو  الرعي 

غنام  الأ وبخا�صة  املا�صية،  تربية  وبخا�صة 

اللحم،  وك��ام��ل��ة:  ك���ربى  ف��ائ��دة  تعترب  ال��ت��ي 
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زراع��ي،  كم�صمد  ال��روث  احلليب،  ال�صوف، 

دوات. ولهم يف الرعي  وقرونها يف �صنع الأ

ي�صاف  اجتماعي.  وت��رات��ب  خا�صة  اأنظمة 

اإىل ذلك الثريان والكالب للحرا�صة. كما مت 

بقار يف مناطق ال�صتقرار ال�صكني  تربية الأ

ويف املناطق الزراعية، وا�صتخدم يف احلرث 

والتنقل والغذاء.

�صاد�صًا: اخليول:

وذك��ر  م����اري.  ا���ص��ت��خ��دم��ت يف  م��ا  اأول 

وذك��رت  البابلية.  الن�صو�س  يف  احل�����ص��ان 

ح�صنة.  مملكة )قطنا( يف حم�س م�صدراً لالأ

أنواع  ا ببع�س  وتزين  تلب�س  ح�صنة  الأ وكانت 

امللكي.  الق�رص  ويف  املنا�صبات  يف  احل��ل��ي 

وكانت اخليول ت�صتخدم يف التنقل، ومن اأهم 

الفرق الع�صكرية يف احلروب. وكانت اخليول 

على نوعني: برية ومدجنة. 

�صابعًا: اجلمال:

ح��ي��وان��ات  أع��ظ��م  وا ال�����ص��ح��راء،  �صفينة 

أداة تنقل وتغذية وقتال، ومادة  البدوي، فهو ا

مبادلة جتارية، وهدية اجتماعية. وقد كان 

آرامية بامتياز. �صناعة ا

ثامنًا: الطيور واحليوانات الرية:

رامي رجل �صيد وقن�س. وبخا�صة  كان الآ

طبقة امللوك واحلا�صية، ورجال اجلي�س. ومن 

الغزلن  النعام،  واحل��ي��وان��ات:  الطيور  اأه��م 

والدببة  يائل  والأ والقرود  �صود  والأ والفيلة 

واجلغرايف  املناخي  للتوزع  وك��ان  والنمور. 

وال�صحراء  واجل��ب��ل  ال�صهل  ب��ني  الطبيعي 

كرب يف تنوع احلياة الربية يف املنطقة  الدور الأ

رامية. الآ

الف�صل الرابع: ال�صناعة والتعدين

كان لكت�صاف املعادن تاأثري كبري يف تاريخ 

املدن  مار�صت  وقد  القدمي.  العربي  ال�رصق 

ال�صناعات  أنواع  ا ال�صورية خمتلف  واملناطق 

املهنية.

ولية: اأواًل: امل�صادر االأ

ل��ف  الأ �صويات  وج��دت يف  املعادن  أول  ا  

من  ب�صيطة  قطع  بينها  امليالد  قبل  ال�صابع 

أو  النحا�س والر�صا�س. لكن املعدن ك�صناعة ا

الرابع قبل  ل��ف  ياأخذ دوره قبل الأ جتارة مل 

كبرية  معرفة  لل�صوريني  ك��ان  وق��د  امل��ي��الد. 

وبخا�صة  وت�صنيعها  امل��ع��ادن  ا�صتخراج  يف 

م��زج��وه مع  ال���ذي  الق�صدير  ث��م  ال��ن��ح��ا���س، 

أنتجوا الربونز. كما عرف احلديد  النحا�س وا

ال�صناعات  تركزت  وق��د  ال��ث��اين.  ل��ف  الأ يف 

ول  لف الأ املعدنية التي مت اإنتاجها خالل الأ

اإىل  ال�صمال  م��ن  ال�صورية  امل��دن  جميع  يف 

أت��ق��ن��ت ه��ذه امل���دن �صناعة  اجل��ن��وب. وق��د ا
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امل��ع��ادن، وع��رف��وا ف��ن �صهر احل��دي��د، كما 

بحثوا عن الذهب والف�صة. اأما اأهم امل�صادر 

الربونز،  الق�صدير،  النحا�س،  فهي:  ولية  الأ

احلديد، الف�صة، الذهب.

ثانيًا: القوى العاملة ال�صناعية:

رامية على حالة متطورة  تدل الكتابات الآ

من التقدم احلريف الذي قاده مهنيون بارعون 

عملوا يف ور�س خا�صة على ح�صابهم اأو مهرة 

أثمان معلومة.  متنقلني يبيعون خربتهم لقاء ا

وال�صباك  واحل��داد  الن�صاج  هناك  كان  وقد 

دوات  والأ قوا�س  الأ و�صانع  والبناء  والنجار 

وال�صفن  العاج  و�صانع  واحلربية  الزراعية 

والعربات والنحات واخلزاف واجلواهرجي 

و�صانع اجللود والعطور وال�صابون واملالب�س 

وامل�رصوبات والطباخون واخلبازون واحللوى. 

لهم ب�صاعتهم وجمعياتهم ونظامهم احلريف. 

مفارق  على  ي�صتقرون  أو  ا يعي�صون  وك��ان��وا 

الطرق التجارية الدولية.

ثالثًا: ال�صناعات املعدنية:

املعادن  بت�صنيع  ال�صورية  املدن  ا�صتهرت 

منذ الع�صور القدمية ومن اأهم �صناعاتهم: 

دوات املعدنية الزراعية واحلربية وخمتلف  الأ

و�صناعة  املنزلية  دوات  والأ واين  الأ أن���واع  ا

ال��ع��رب��ات وامل��ج��وه��رات واحل��ل��ي وغ��ريه��ا. 

ح���ج���ار ال��ك��رمي��ة م��ن ���ص��ادرات  وك��ان��ت الأ

العربات  ب�صناعة  مت��ي��زوا  كما  رام��ي��ني،  الآ

وخا�صة احلربية.

رابعًا: �صناعة الفخار:

ال�صام  ب���الد  يف  ال��ف��خ��ار  �صناعة  ت��ع��ود 

باليد  ي�صنع  وك��ان  ق.م.  ال�صابع  ل��ف  الأ اإىل 

ل��ف ال��راب��ع، ثم  قبل اخ��رتاع اخل��زاف يف الأ

ا�صتخدام النار يف �صي الفخار. ومتيز الع�رص 

رامي باإنتاج �صخم للفخار لتلبية تطورات  الآ

الفخار  اأن  وبخا�صة  اقت�صادية،  ح�صارية 

وال�صعوب.  الأمم  تاريخ  تدوين  يف  ا�صتخدم 

ولها  حم���ددة  ط��رق  الفخار  ل�صناعة  وك���ان 

هيئتها احلرفية.

خام�صًا: املن�صوجات:

ك���رب  الأ ال����دور  ال���رع���وي  للمجتمع  ك���ان 

اإ�صافة للزراعة يف تطور حرفة الن�صيج. وقد 

أو  مت ذكرها يف وثائق )اإبال( �صواء الكتانية ا

ا�صتخدمت  التي  املواد  اأهم  ومن  ال�صوفية. 

واحل��ري��ر،  الكتان  املن�صوجات:  �صناعة  يف 

ال�صوف والقطن.

�صاد�صًا: اإنتاج الب�صائع الكمالية:

لقد كان للطبقات العليا: امللوك واحلا�صية 

�رصة املالكة وقادة اجلي�س واأغنياء ورجال  والأ

الدين حياتهم اخلا�صة املليئة بالرتف. وكان 
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دوره  املديني  والتح�رص  الجتماعي  للتطور 

اهتم  وقد  بالكماليات.  املجتمع  اهتمام  يف 

راميون بال�صناعات الكمالية، واأقاموا لها  الآ

�صناعة  وبخا�صة  احلرفة.  وبيوت  امل�صاغل 

ث������اث امل��ن��زيل وت��ك��ف��ي��ت ال��ذه��ب  ال��ع��اج والأ

والف�صة، و�صناعة العطور.

الف�صل اخلام�ص: التجارة واملوا�صالت

القت�صاد  أرك��ان  ا من  ركناً  التجارة  تعد 

�صاعد على  املختلفة،  الع�صور  ال�صوري عرب 

ازدهارها وجود الزراعة وال�صناعة وت�صدير 

واخلارجية.  املجاورة  �صواق  الأ اإىل  الفائ�س 

ال�صورية  امل��ن��اط��ق  ك��ان��ت  ذل��ك  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

تتحكم  وكانت  املعادن.  مرور  بطرق  تتحكم 

القوافل  ت�صري عليها  التي  التجارية  بالطرق 

وال�صفن التجارية عرب طرق برية ونهرية.

اأواًل: طرق املوا�صالت: 

مناطق  بني  طبيعياً  ج�رصاً  �صورية  تعد 

وح�صارات العامل القدمي وبالتايل بوؤرة جتارية 

هامة. وكانت دم�صق ت�صكل ميناًء لل�صحراء 

ومنارة لكل القوافل التجارية املتجهة جنوباً 

جزيرة  و�صبه  النيل  ووادي  فل�صطني  نحو 

أه���م  ال���ع���رب. وي��ع��د دج��ل��ة وال���ف���رات م���ن ا

حوا�س املائية و�رصيان جتاري حّر. وكان  الأ

الجتاهات  يف  الهام  ال��دور  الربية  للطرق 

ت�صل  داخلية  اإم��ا  الطرق  وكانت  رب��ع��ة.  الأ

املدن بع�صها ببع�س اأو خارجية ت�صل الدول 

واجلمال  اخليول  ولعبت  ببع�س.  بع�صها 

�صا�صي  والأ ول  الأ الناقل  والبغال  واحلمري 

للتجارة الربية. والقوارب وال�صفن ال�صغرية 

رامية. الناقل النهري للتجارة الآ

ثانيًا و�صائل النقل:

�صا�صية:  الأ النقل  و�صائل  ال��دواب  كانت 

اإىل  اإ�صافة  فاجلمل.  احل�صان  ثم  احلمار 

ال�صفن ال�صغرية. وكان لهذه الطرق التجارية 

ولها  ال�صرتاحة.  واأماكن  وفنادقها  خاناتها 

مني. نظامها الأ

ثالثًا: التجارة:

تقوم على عن�رصي الت�صدير وال�صترياد. 

وال��ت��ب��ادل ال��داخ��ل��ي. وت�����ص��م��ل ك��اف��ة م��واد 

احل��ي��وان��ات،  وت��رب��ي��ة  وال�صناعة  ال��زراع��ة 

وال��ظ��اه��رة.  الباطنية  الطبيعية  وامل����وارد 

دوراً  رام��ي��ة  الآ وامل���دن  العوا�صم  واأظ��ه��رت 

هاماً يف ذلك. وكانت التجارة ت�صتخدم نظام 

أو املال مقابل  املقاي�صة �صلعة مقابل �صلعة ا

القت�صادية:  م�صطلحاتهم  وم��ن  ال�صلعة. 

)ال����ب����ل����ة=30ك����غ( و)امل������ن������وم=500غ������رام( 
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)ال�������ص���ق���ل=8.33 غ�����رام(. وم���ن امل��ك��اي��ي��ل: 

)ال���ك���ور=300ل���ي���رت( و)ب���ان=60ل���ي���رت(. وق��د 

ا�صتخدم الذهب والف�صة معياراً للقيمة.

الف�ص���ل ال�صاد�ص: احلي���اة االجتماعية 

والعمران

اأولً: الطبقات والفئات الجتماعية: قام 

املجتمع ال�صوري القدمي كغريه من املجتمعات 

يف كل الع�صور املختلفة على نظام الطبقات. 

رامي  اأما الطبقات الجتماعية يف املجتمع الآ

فهي: امل�صتقرون واملقيمون والبدوي املتنقل. 

امللك  وت�صم  احل��ك��ام  طبقة  جن��د:  وبينهما 

الدين  امللك، رجال  املالكة، حا�صية  �رصة  والأ

التجار  من  غنياء  الأ اجلي�س.  قادة  واملعبد، 

واملالك.الزراع وال�صناع والتجار )العاملني(. 

جانب. راميني والأ العبيد والرقيق من الآ

���رصة نظام  ���رصة: كانت الأ أة والأ ثانياً امل��را

لعبت  وق��د  بامتياز.  اجتماعي  اقت�صادي 

رام��ي. كان  أة دوراً هاماً يف املجتمع الآ امل��را

للعمل يف  أة  وامل���را للعمل يف اخل��ارج  الرجل 

ولد. اإ�صافة اإىل امل�صاركة  الداخل وتربية الأ

اأعمال الزراعة، وبع�س املهن واحلرف.  يف 

يف  العليا  الطبقات  يف  أة  امل��را �صاهمت  كما 

دارة وال�صتثمار. ويظهر  اأعمال التجارة والإ

رام��ي  الآ املجتمع  للمراأة يف  الثانوي  الو�صع 

م�صاواة مع الرجل من خالل عقود الزواج.

ثالثًا: بيوت ال�صكن:

)اخليمة(  كانت  البدوية  للطبيعة  نظراً 

مادة  من  البيوت  بناء  ثم  آرام��ي  ا �صكن  اأول 

اإ���ص��اف��ة اإىل  أ���ص��ا���ص��ات حجرية،  ا ال��ل��نب ف��وق 

اإىل:  تق�صم  البيوت  وكانت  الطينية.  البيوت 

البيوت  جانبها  واإىل  متوا�صعة  عادية  بيوت 

البيت  وك��ان  وامل��ع��اب��د.  والق�صور  الوا�صعة 

أو  ا ع��دة حجرات  اأو  من حجرة  اإم��ا  يتاألف 

غرف.

رامي: رابعًا: اأ�صا�ص املنزل االآ

للم�صتوى  تبعاً  رام����ي  الآ امل��ن��زل  أل��ف  ي��ت��ا

الطعام،  وع��دة  ب�صيط  أث���اث  ا م��ن:  املعي�صي 

واأدوات حفظ املوؤونة.

خام�صًا: الطعام:

والكروم  احلقول  منتجات  على  تعتمد 

وال�����ص��وف.  وال��ل��ح��وم  واحل��ل��ي��ب  والب�صاتني 

الجتماعية  ال��ط��ب��ق��ة  ب��اخ��ت��الف  وت��خ��ت��ل��ف 

�رصة. واحلالة القت�صادية لالأ

�صاد�صًا: املالب�ص:

وهي  الطبقي  املنبت  باختالف  أي�����ص��اً  ا

وال�صوف  والقطن  الكتان  مواد م�صنعة من 

اإ�صافة اإىل احللي واأدوات الزينة.
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اإ�صدارات..

ن���ق���دم يف ه����ذا ال���ع���دد جم��م��وع��ة من 

– ال�صورية  الثقافة  وزارة  عن  ���ص��دارات  الإ

الهيئة العامة ال�صورية للكتاب موؤخراً وهي:

1- �لنظرية �ملنطقية عند كارناب: كتاب 

حديث �صمن �صل�صلة ق�صايا فل�صفية. الكتاب 

احل��اج  ر�صيد  ال��دك��ت��ور  الباحث  تاأليف  م��ن 

الكتاب يف /479/ �صفحة من  يقع  �صالح. 

القطع الكبري. وهو درا�صة يف اللغة واملنطق 

عند اأحد فال�صفة اأوروبة املعا�رصين، �صمن 

نطاق الفل�صفة العلمية.

2- حلم د�لمبري: كتاب يبحث يف فل�صفة 

اإىل  برتجمته  ق��ام  موؤلفاته.  وم��ن  )دي���درو( 

العربية )عبود كا�صوحة(. ترتكز فكرة الكتاب 

ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن احل�����وارات ب��ني دي���درو 

والفل�صفة  ال��ع��ل��وم  ح��ول  دلم��ب��ري  و�صديقه 

دب وامل�رصح واملو�صيقى. يقع الكتاب يف  والأ

/240/ �صفحة من القطع الكبري.

3- �لعامل �لرحالة �ل�شيخ علي �لدروي�س 

البحاثة حممد  تاأليف  من  الكتاب  �حللبي: 

ال�صيخ  ال��دلل. وهو درا�صة يف حياة  قدري 

املو�صيقي  ال��ع��امل  احل��ل��ب��ي  ال��دروي�����س  ع��ل��ي 

وامللحن والعازف على الناي والقانون.

تاأليف:  من  كتاب  و�ل��ع��امل:  و��شنطن   -4

برتجمته  قام  فايي�س.  �صتان  بيريها�صرتوجو 

اإىل العربية الدكتور قا�صم مقداد. يبحث هذا 

آليات اتخاذ القرارات وم�صامني  الكتاب يف ا

ي�صمل  كما  مريكية.  الأ اخلارجية  ال�صيا�صة 

يقع  م��ري��ك��ي.  الأ ال�صيا�صي  الفكر  م��دار���س 

القطع  م���ن  ���ص��ف��ح��ة   /230/ يف  ال��ك��ت��اب 

الكبري.

دب �لرتكي �ملعا�رش: كتاب يف جزئني  �- �لأ

من تاأليف الباحث: �صكران كورد اكول. قام 

يبحث  �صدقي.  بكر  العربية:  اإىل  برتجمته 

والق�صة  ال�صعر  بعامة:  ال��رتك��ي  دب  الأ يف 

دبي وامل�رصح، يقع الكتاب  والرواية والنقد الأ

يف /1120/�صفحة من القطع الكبري.

آخ������ر: م���ن حت��ري��ر  �- م���ن �أج�����ل ع����امل �

قام  بونباه.  توما�س  في�رصو  وليم  الباحث: 

�صتاذ �صوكت يو�صف.  برتجمته اإىل العربية الأ

أ�صمالية  الرا العوملة  من��وذج  الكتاب  يناق�س 

ال��ك��ربى.  العاملية  ال�����رصك��ات  وطغيان  ال��ي��وم 

القطع  من  �صفحة   /380/ الكتاب يف  يقع 

الكبري.

�- �جلز�ئر حتمل �ل�شالح: كتاب حديث 

اإىل  برتجمته  ق��ام  ال�صيخ.  �صليمان  للباحث 

يطرح  اجل��م��ايل.  ح��اف��ظ  ���ص��ت��اذ  الأ العربية 

ال��ك��ت��اب ت��اري��خ اجل���زائ���ر م��ن��ذ ال���ص��ت��ق��الل 

اإىل  ال��ف��رن�����ص��ي  الح���ت���الل  اإىل  ال��ع��ث��م��اين 

الكتاب  يقع  اجلزائري.  الثوري  ال�صتقالل 

يف /798/ �صفحة من القطع الكبري.
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و�لده�شة  ع��ج��اب  �لإ م��ن  بكثري  �لعربي،  �ل���رت�ث  كتب  ت�شري 

و�لتقدير، �إىل عظمة �ملو�شيقى �لعربية، يف �لع�رشين �لذهبيني 

�لعربية يف  و�حل�شارة  و�لعبا�شي(  موي  )�لأ �لعربية  للح�شارة 

ندل�س، فالفرق �ملو�شيقية �لعربية كانت �شخمة �لعدد  بالد �لأ

يتاألف من عائلة كبرية  كان  �آلتها كثرية، فالعود وحده  وعدد 

من الرتاث املو�صيقي العربي
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و�لرببط  و�لكر�ن  و�ملزهر  �لعود  هي:  حجام  و�لأ �شكال  �لأ ت�شعة  تفوق 

و�ملوتر و�لعود �لكامل و�لعود �ل�شبوطي و�ملغني و�لقويطره �إ�شافة �إىل 

�لقيثارة و�لناي و�جلنك و�ل�شاهرود وغريها..

يعك�س مكانة  ت��ر�ث��ي،  ك��ت��اب  م��ن  �أك���رث  ورد يف  �ل���ذي  �لو�شف  ه��ذ� 

ندل�شية يف ع�شورها �لذهبية �لر�قية، وما كانت  ورك�شرت� �لعربية �لأ �لأ

لت �ملو�شيقية وتلوين �شناعاتها و�إبد�عاتها..  عليه من تعدد �أ�شناف �لآ

عد� عن �لقو�عد �ملو�شيقية �لعربية و�لفنية، و�لتدوين �ملو�شيقي وعلم 

�لغرب  قبل  �لعرب  عرفه  �ل��ذي  )�ل��ه��ارم��وين(  و�ل�شطحاب  �لتو�فق 

حلان �لعربية ت�شاغ على �أ�شا�شه. بقرون عديدة، وكانت �لأ

�ل�شهري هرني جورج  نكليزي  �لإ �مل�شت�رشق  �ملو�شوع يقول  حول هذ� 

ندل�شية تفوق �حل�رش، ويتعذر  لت �ملو�شيقية �لعربية �لأ فارمر: »�إن �لآ

لت  �لآ �شناعة  �لعرب  �أو���ش��ل  لقد  ع�رشها،  ذك��ر  على  ناأتي  �أن  علينا 

يف  ور�شائل  كتب  عدة  وكتبو�  �جلميلة،  �لفنون  مرحلة  �إىل  �ملو�شيقية 

طرق �شنعها، و��شتهرت بع�س �ملدن يف �إنتاجها«.

وجاء يف �لر�شالة �خلام�شة من ر�شائل )�إخو�ن �ل�شفا(: »�أن �حلكماء 

دو�ت لنغمات �ملو�شيقى، و�أحلان �لغناء بطريقة  لت و�لأ قد �شنعو� �لآ

نو�ع مثل �لطبول و�لدفوف و�لنايات و�ل�شنوج و�ملز�مري  مفتنة كثرية �لأ

و�لطنابري  و�لعيد�ن  و�ل�شو��شل  و�ل�شلباب  و�ل�شفار�ت  و�ل�رشنايات 

دو�ت �مل�شّوتة..«. و�لأ
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وتتحفنا هذه �لكتب بو�شف دقيق ملجموعة �لنغمات �ملو�شيقية، �لتي 

كانت تت�شكل من جمموعة �أ�شو�ت لتكّون هيكاًل نغميًا له نكهة خا�شة، 

ومنها  �ملفّرحة  �لنغمة  فمنها  �ل�شماع،  يف  غريها  عن  وتتنوع  تختلف 

متثل  �لنغمات  كانت  وهكذ�  �ملوؤّثرة،  �لنغمة  ومنها  �مل�شّجعة،  �لنغمة 

�شخ�شية تختلف  ن�شان.. ففي كل نغمة جند  �لإ �أط��و�ر وطبائع  �شائر 

عن غريها يف �لتاأثري على �مل�شتمع، ونذكر جيدً�، كيف �أن �لفار�بي ملا 

�ملجل�س بفعل  ونّوم  و�أبكى  فاأ�شحك  �لدولة،  �شيف  دخل على جمل�س 

هذه �لنغمات �لتي كان ي�شل عددها �إىل عدد �أيام �ل�شنة، ورمبا تزيد 

عن ذلك..

�إن كل نغمة كانت تنا�شب وقتًا خا�شًا من �أوقات �لنهار �أو �لليل حتى 

�إذ� �شمعها �مل�شتمع يف وقتها �ملخ�ش�س لها �أعطت مفعولها �لتطريبي، 

�ملو�شيقي  �لباحث  عنها  �لتي حتدث  �لنغمات،  هذه  بع�س  �إىل  ون�شري 

�لكبري »جمدي �لعقيلي« يف كتابه �ل�شخم »�ل�شماع عند �لعرب«:

�نبثاق �حلياة وما ي�شتلزمه من  - �لع�شاق: هذه �لنغمة تدل على 

�رشور و�ن�رش�ح، فكل معاين �حليوية و�لن�شاط و�لزدهار و�لتفتح ميكن 

�إح�شا�شه يف هذه �لنغمة.

و�للطف  و�لرقة  �حل��الوة  معاين  كل  عن  تعرّب  �مل�رشقي:  �حلجاز   -

و�حل�شن، فهي كالنقو�س �لبديعة �لتي تتجلى يف لوحة فنية مدرو�شة، 

ويقال �إن هذه �لنغمة توؤلف �لقلوب.
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من الرتاث املو�صيقي العربي

�شبهان: تعرّب عن �ل�شتعطاف و�لتودد و�لرجاء و�لرحمة و�شائر  - �لأ

معاين �لوجد.

باء و�لنخوة و�لعزة و�لكربياء. - �لر�شت: وتدل على �لإ

- ر�شت �لذيل: تعرّب عن معاين �ل�شت�شالم و�ل�شرب و�خل�شوع للقدر 

و�لر�شى مبا ق�شى �هلل، وي�شعر �ل�شامع ب�شماعها وكاأن �ل�شكينة و�لهدوء 

يت�رشبان �إىل نف�شه ولذ� يقولون: �إذ� طال �لليل فعليك بر�شت �لذيل.

مل يف  - عر�ق �لعجم: ويعرّب عن معاين �لياأ�س و�خليبة و�نقطاع �لأ

�ملحبوب ويف كل �لتمنيات. ويح�شن من ي�شمعها بعويل �لبكاء.

- �ملاية: هذه �لنغمة كانت من �أ�شباب �إقبال �ل�شباب على �ملو�شيقى 

ن�س  �لأ جمل�س  و�نتهاء  �لفر�ق  على  وتدل  �إليها،  و�ل�شتماع  وتذوقها 

�كت�شاف  �لنغمات، حتى نعيد  �إىل مثل هذه  �أحوجنا  و�ل�شلو�ن.. وكم 

�شالة يف مو�شيقانا �لعربية. مكامن �لعظمة و�لعر�قة و�لأ
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